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 ملخص الرسالة
 " .دراسة مقارنة" احلواريون بني النصرانية واإلسالم : عنوان الرسالة

 . بتول بنت إدريس بن حممد برناوي:اسم الباحثة

 مـن حيـث     - أصحاب عيسى    –يدور موضوع الرسالة حول احلواريني      : موضوع الرسالة 
 والقضايا  - إنْ يف مصادر النصارى أو يف مصادر املسلمني        –ت حبقهم   ترامجهم ، والنصوص اليت ورد    

 .اليت نسبت إليهم يف مصادر النصارى
ودف الدراسة إىل بسط ما ورد لدى النصارى عن احلواريني من حيث ترامجهم والقـضايا الـيت                 

بني ما ورد عن    نسبت إليهم ، ومناقشة ذلك على ضوء املعطيات العلمية ، مث عقد املقارنة بني ذلك و               
احلواريني يف املصادر اإلسالمية ، من أجل إزالة اللبس القائم حول شخصيات احلـواريني والقـضايا          

 .املنسوبة إليهم ، وبيان احلق يف ذلك
 :وتشتمل الدراسة على ثالثة أبواب

 .التعريف باحلواريني: الباب األول -
 .ر النصارىالقضايا املنسوبة إىل احلواريني يف مصاد: الباب الثاين -
 .موقف اإلسالم من احلواريني والقضايا املنسوبة إليهم: الباب الثالث -

 : أهم النتائج اليت تكشفت عنها هذه الدراسة هي كالتايل:نتائج البحث
اختالف املصادر النصرانية يف كتابة سري موثقة صحيحة للحواريني ، وغالب ما ذكر عنهم               -

ده النصارى ، أما ما ورد خارج هذه النصوص فـإن           مبثوث يف العهد اجلديد ، وهو ما يعتم       
 .كثرياً من النصارى ال يعتد به

أن القضايا اليت تنسبها نصوص الكتاب املقدس إىل احلواريني هي يف معظمها قضايا مل تصمد                -
أمام البحث والنقد العلميني ، مما يؤيد أن نسبتها إىل احلواريني مل يكن إال بغرض إكـساا                 

 .ة واملصداقيةنوعاً من القو
أن املصادر اإلسالمية مل تفصل يف تاريخ احلواريني وسريهم إمنا ورد ذكرهم يف القرآن الكرمي              -

والسنة النبوية يف إطار عام ميكن من خالله دحض أي شبهة ، ودفع أي قضية تنسب إليهم                 
 .مما ال يالئم مكانتهم

 
 
 
 

http://kotob.has.it



 ٤

Summary of the thesis 
 
The title of the thesis:   the disciples between Christianity and Islam                     
                                                              (a comparative study). 

 
Researcher's name:       Batool Idrees Mohammed Barnawi. 

 
Subject of the thesis:    The disciples – Jesus' (peace be upon him) companions – 
their biographies and the versions which mentioned about them – either from 
Christians resources or from Muslims resources – and the issues which related to the 
disciples in Christians resources. 
This study aims to unfold what came from the Christians about the  disciples, whereas 
their biographies and the issues which related to them.  And to discuss all that 
according to scientific issues given.  Then, to make comparisons between that and 
what came about the disciples in the Islamic resources to clear the intricacy about the 
disciples'  characters and the issues related to them to reveal the truth. 

 
This study consists of three chapters: 

 
-  the first chapter:  The disciples' definitions 
-  the second chapter:  The issues related to the disciples in Christian resources 
-  the third chapter:   Islam attitude towards the disciples and the issues related to them 

 
The results of the research   
    
The most important results which revealed by this research are: 

 
-  The dispute in Christian resources in writing reliable and authentic biographies 
about the disciples, and most what mentioned about them was from the Old Testament 
which was intended by the Christians.  But what mentioned out of these versions, 
many of the Christians do not rely on. 

 
-  Most of the issues that the Holy Scriptures related to the disciples did not stand up 
against the scientific research and criticism, which corroborate that relating it to the 
disciples was only for giving them some power and authenticity. 

 
-  The Islamic resources did not give clear cut information about the disciples' history 
and their biographies.  They were mentioned in the Holy Qur'an and Sunna in general, 
which enables to refute any obscurity, and to push any issues may be related to the 
disciples  that are not convenient for their positions.     
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 املـقـدمـة
 

احلمد هللا رب العاملني ، والصالة والسالم على سيد ولد آدم أمجعني ، نبينا حممد ، وعلى آله                  
 .وصحبه ومن اتبع هديه إىل يوم الدين

 ..أما بعد 
® ¨β Î) š⎥⎪ Ïe$! $# y‰ΨÏã «!$# ÞΟ≈ n= ó™M}  ]١٩: آل عمران[   〉 3 #$

 .كلمة الفصل اليت سطرت يف القول الفصل ؛ لتكون فيصل اخلالف ومنتهى االختالف
 ملة  كلأصحابائع خمتلفة ، يدعي ذلك أن العاملني تتنازعهم أديان شىت ، وتكتنفهم شر

$!™öθs9uρ u ®: أم على احلق الذي ال سبيل إىل بلوغ غاياته إال بالطريق اليت ينتهجوا  x© y7•/ u‘ Ÿ≅ yè pg m: 

}¨$ ¨Ζ9 $# Zπ̈Β é& Zο y‰Ïn≡uρ ( Ÿωuρ tβθä9# t“ tƒ š⎥⎫ ÏÎ= tGøƒ èΧ ∩⊇⊇∇∪ ωÎ) ⎯ tΒ zΜ Ïm§‘ y7•/ u‘ 4 y7Ï9≡s%Î!uρ óΟßγ s)n= yz 3 ôM£ϑs?uρ èπyϑÎ= x. y7În/ u‘ 

¨β V|øΒ V{ zΟ̈Ψyγ y_ z⎯ ÏΒ Ïπ̈ΨÉfø9 $# Ä¨$̈Ζ9 $# uρ t⎦⎫ Ïè uΗødr& ∩⊇⊇®∪ 〈   ]١١٩ -١١٨: هود[ 
 اخلالف بأن الدين عنده هو اإلسالم ، دين األنبياء مجيعاً من لدن آدم              تعاىل فصل إال أن اهللا    

 . وعلى رسله وأنبيائه أمجعنيإىل حممد 
وتعددت شرائعه فإنه دين واحد ، سـداه التوحيـد وحلمتـه            وهذا اإلسالم وإن اختلفت     

األنبيـاء  : ( يف الصحيح  فيما أخرجه مسلم   التمسك مبا شرع اهللا على لسان أنبيائه ورسله ، قال           
 .١)إخوة من عالت ، وأمهام شىت ، ودينهم واحد

وقد اقتضت حكمة اهللا تعاىل أن يكون هؤالء األنبياء هم واسطة التبليغ بني اخللق وبني رم                
 .سبحانه ، يبلغون رساالته وينريون للخلق سبيل الرشاد

والً حيمل إليهم رسالة التوحيد     وإن من حكمة اهللا تعاىل كذلك أنه حني بعث يف كل أمة رس            
ويبشرهم وينذرهم أن قيض ألنبيائه ورسله أنصاراً لدينه وأتباعاً يهتدون ديهم ، ويستنون بـسنتهم                
ويكونون محلة الرسالة احلافظني هلا بعد األنبياء ، املستأمنني على تبليغها حىت تقـوم احلجـة ويـتم                  

 .الربهان
 وأثبتهم يقيناً   نصار هم من أخلص الناس وأوثقهم إمياناً ،       وال خيتلف اثنان على أن هؤالء األ      

ذلك أن اهللا تعاىل اختارهم لصحبة أنبيائه ، واصطفاهم ليكونوا مبلغني عن رسله             وأزكاهم أخالقاً ؛    
 .فال غرو أن يكون ذلك إخالصهم ، وتكون تلك سجاياهم

                                                   
 )٢٣٦٥( رقم احلديث  أخرجه مسلم يف الصحيح ، كتاب الفضائل ، باب فضائل عيسى ١
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 ، ومست مكانتهم حىت مسوا      وهذه مسة عامة يف أنصار مجيع األنبياء ، الذين متيزوا عن غريهم           
ما من نيب بعثه اهللا يف أمة قبلي إال كان له من أمته حواريون وأصحاب                : ( ، قال   ) احلواريني(بـ  

 ١...)يأخذون بسنته ويقتدون بأمره
واريني اختصوا بالقرب مـن     وهذا احلديث يشمل عمومه أتباع مجيع األنبياء ، فإن منهم ح          

 . خبلوص إميام ، وثبات يقينهم وصدق نصرم، ومتيزوا عن غريهمأنبيائهم 
 الذين مشلهم هذا العموم يف وصف من أصحاب عيسى ) احلواريون : ( ومن هؤالء 

 آمراً األمة باالقتداء الذكر يف كتابه الكرمي مزكياً إياهم ،أتباع األنبياء ، مث خصهم اهللا تعاىل بأخلص 
$ ®:   ، قال تعاىلم يف نصرم لنبيهم  pκš‰r'¯≈ tƒ t⎦⎪ Ï%©!$# (#θãΖ tΒ# u™ (#þθçΡθ ä. u‘$ |ÁΡr& «!$# $yϑx. tΑ$ s% ©|¤ŠÏã ß⎦ø⌠$# 

zΝtƒó tΒ z⎯↵ ÎiƒÍ‘# uθysù= Ï9 ô⎯ tΒ ü“Í‘$ |ÁΡr& ’ n<Î) «!$# ( tΑ$ s% tβθ•ƒÍ‘# uθpt ø: $# ß⎯ øt wΥ â‘$ |ÁΡr& «!$# ( MuΖ tΒ$ t↔ sù ×πxÍ← !$ ©Û .⎯ ÏiΒ û_Í_t/ Ÿ≅ƒÏ™ℜ u ó  Î) 

N tx x.uρ ×πxÍ← !$ ©Û ( $ tΡô‰−ƒr' sù t⎦⎪ Ï%©!$# (#θãΖ tΒ# u™ 4’ n? tã öΝÏδÍiρß‰tã (#θßst7ô¹r'sù t⎦⎪ ÌÎγ≈ sß ∩⊇⊆∪ 〈  ]١٤: الصف[ 
هؤالء احلواريون هم الذين تتناوهلم هذه الدراسة بالبحث يف سريهم ، واملقارنة بني مـا ورد      

 .عنهم لدى النصارى وما ورد عنهم يف القرآن والسنة
 

 :أمهية املوضوع وسبب اختياره
اه  األديان كثرية ، وكثري منها طرقه الباحثون واستوفوا قضاي         إن املوضوعات يف جمال مقارنة    

اليهودية والنصرانية ومقارنتـهما    : حبثاً ومناقشة وحتليالً ونقداً ، خاصة ما يتعلق بالرسالتني الكربيني           
 .باإلسالم

 حـسب   -إال أن هذه القضية اليت هي موضوع البحث لفت نظري قلة الطارقني هلا ، بل                
 . مل أقف على من عين ببحثها ومل شعثها من بطون الكتب-حبثي واطالعي
 أمهية طرق هذا املوضوع وتناوله بالبحث يف أنه يتناول سرية أقرب أتبـاع عيـسى                وتكمن

                    إليه ، وأكثرهم مالزمة له ، والذين كانوا محلة رسالته ، املبلغني هلا إىل الناس من بعده ، والذين 
 يشملهم عموم ما ورد يف القرآن والسنة عن احلواريني من أتبـاع األنبيـاء يف                - كما سبق القول   –

 .صدق النصرة وخلوص االتباع
هذا يف الوقت الذي جند فيه ما ورد عن احلواريني لدى النصارى خيتلف عن هذه الـصورة                 

 .املذكورة يف القرآن والسنة

                                                   
قم  كتاب اإلميان ، باب وجوب األمر باملعروف والنهي عن املنكر باليد أو باللسان أو بالقلب ،رأخرجه مسلم  يف الصحيح ، ١

 )٥٠(احلديث
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ففي كتب النصارى األصول نسبة قضايا خمتلفة إىل احلواريني من ادعاء أم كانوا شـهوداً               
أن املسيح ابن اهللا ، وقضايا الصلب والقيامة ، وإلغـاء           ادعاء  : مؤصلني للعقائد الكربى يف النصرانية      
 . مصدقاً هلاالعمل بشريعة التوراة اليت جاء عيسى

وهناك نقطة اختالف جوهرية بني مصادر النصارى وبني ما ورد يف القرآن والـسنة عـن                
 نسبت إليهم   احلواريني ، فإن األوىل ورد فيها احلديث بشيء من التفصيل عن احلواريني والقضايا اليت             

 ام هلؤالء احلـواريني  ر العننا من تصور اإلطا   يمكِّ ،بينما جند حديث القرآن والسنة عنهم حديثاً جممالً         
 .ما كانوا عليهو

من هذا املوقف بني ما ذكر يف اإلسالم عن احلواريني من حيث هم أتباع نيب مرسل وتزكية                 
النصرانية عنهم واللبس القائم حـوهلم يف كتبـهم          ، وبني حديث     القرآن الكرمي والسنة النبوية إياهم    

 من خالل نـصوص      ، نشأت فكرة هذه الدراسة للمقارنة بني حكم اإلسالم وحديثه عن احلواريني          
القرآن والسنة ، وأقوال علماء املسلمني من مفسرين ومؤرخني وغريهم ، وبني موقـف النـصرانية                

ئم عندهم حول شخصيات احلواريني ، وعرض        والكشف عن اللبس القا     ، وعقائدها حول احلواريني  
 معتقدهم فيهم والقضايا اليت نسبوها إليهم ، ونقد ذلك كله يف ضوء الكتاب والسنة

 
 :صعوبات البحث

متثلت الصعوبة األساسية يف هذا البحث يف أنين مل أقف على دراسات سابقة حـول هـذا                 
 .والبدء من حيث انتهت، املوضوع ميكنين االتكاء عليها 

فكان أن استعنت باهللا يف حماولة مل شعث املوضوع من بطون الكتب ، وتأصيل مسائله من                
كتب النصارى األصول ، ومن مؤلفات علماء املسلمني من مفسرين ومؤرخني وأقواهلم فيما يتعلـق               

 .باحلواريني والقضايا اليت ذكرها اإلسالم متعلقة م
ث كثرياً وهي صعوبة احلصول على املراجع       ومثة صعوبة أخرى تكتنف هذا النوع من األحبا       

النصرانية األصيلة اليت تتناول املوضوع بأقالم النصارى ، إال أن اهللا تعاىل يسر بعونه وتوفيقه احلصول                
 .على ما مكنين من إمتام هذا البحث

 
 :منهج البحث

 :فرعني يستند البحث أساساً على املنهجني املقارن والنقدي ، فتقسيمه األساس مفرع إىل 
 والقـضايا املنـسوبة      ،  وأدوارهم  ،  عرض ما يتعلق باحلواريني لدى النصارى من سريهم        -

 .إليهم 
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 عرض ما يتعلق باحلواريني من قضايا ذكرت يف القرآن والـسنة ، ويف أقـوال علمـاء                  -
 .املسلمني ، مث نقد القضايا اليت وردت لدى النصارى يف ضوء اإلسالم

 :هذا البحث يتمثل يف النقاط التاليةوأهم ما انتهجته يف سري 
 فإنين أؤصل للمسألة من كتبهم األصول         : ما يتعلق بتأصيل املسائل الواردة لدى النصارى       -

فأذكر املسألة بنصوصها من العهد اجلديد ، مث أقوال مفسري وشراح األناجيل ، ورمبا أقوال بعـض                 
 .ابات املسلمني كتاب النصارى ، وال أرجع يف تأصيل مسائلهم إىل كت

 بعد تأصيل املسألة وعرضها أعمد إىل نقدها من كالم نقاد النصارى دون اإلشـارة إىل                -
 .- إال فيما ندر–كالم نقاد املسلمني 

 املصادر األصلية املعتمدة يف تأصيل املسائل لدى النصارى هي الكتاب املقدس ، وتفاسريه              -
 . لبيان قضاياه وبيان ما يتعلق بهوالكتب اليت كتبتوقواميسه ودوائر معارفه ، 

 اعتمدت إجنيل برنابا كأحد مراجع البحث ليس تأصيالً للمسائل ، وإمنا لإلفادة يف املقارنة               -
العلمية ، وإال فإنين ال أحاج النصارى إليه ألم ال يعترفون به ، كما ال أختذه حجة لبيان احلقائق اليت                    

  ا خالفت فيه النصرانية عقيدة التوحيد وشـريعة عيـسى        ذكرها القرآن الكرمي حول النصرانية مم     
 للحفاظ على –ولذلك فإنين حني أذكر النصوص من إجنيل برنابا ال ألتزم بالتعليق على كل نص منها      

 . وألن التعليق على نصوصه يستغرق حيزاً كبرياً-مركزية البحث
 الكتاب والسنة مث أقـوال       ما يتعلق بتأصيل املسائل يف موقف اإلسالم فإنين اعتمدت على          -

 مث أعرض لآليات واألحاديث الـيت        ، املفسرين واملؤرخني ، فأورد حكم اإلسالم يف املسألة عموماً        
 .ذكرا ، مث أبسط أقوال علماء املسلمني فيها ومناقشتها والترجيح بني ما وقع االختالف فيه

، وما  واملصطلحاتألماكن   ذيلت البحث بفهارس لآليات واألحاديث النبوية واألعالم وا        -
 ، ألن امسـه ال       بفهرس األعالم فإنين فهرست لكل األعالم الواردة يف البحث إال املسيح           قيتعل

 .ختلو منها صفحة من صفحات البحث تقريباً
" ورد يف مـىت     : " ومل أفهرس كذلك ألمساء األعالم الدالة على الكتب ، فحني أقول مثالً             

 .فإنين ال أشري إىل اسم مىت يف هذا املوضع يف فهرس األعالمويكون مرادي به إجنيل مىت 
وقد اعتمدت الترتيب األجبدي لفهارس األعالم ، وابتدأت كل حرف من حروف اهلجـاء              

  فهرس حرف امليم يبدأ باسم نبينا حممـد       : بأمساء األنبياء الذين تبدأ أمساؤهم بذلك احلرف ، مثال        
 .وفهرس حرف النون يبدأ باسم نوح
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 :خطة البحث
 :قسمت البحث إىل ثالثة أبواب

التعريف باحلواريني ، وهو أطول أبواب البحث إذ فيه احلديث التفصيلي عن            : الباب األول 
 : فصول كما وردت لدى النصارى ، وفيه مخسةاحلواريني وسريهم

مدلول لفظ احلواريني يف مصادر النصارى ومصادر املسلمني ، وهي دراسـة            : الفصل األول 
 .غوية حتليلية دف إىل استجالء املراد بلفظة احلواريني عند املسلمني وعند النصارىل

  ، ووالدتـه      نـشأته   ودعوته ، وفيه احلديث عـن عيـسى        املسيح:الفصل الثاين 
واألسس اليت قامت عليها دعوته اليت محلها احلواريون ، وذا الفصل تستبني معامل الدعوة              ،  معجزاته  

  .حواريو عيسى اليت آمن ا 
 مقابل موقف الرفض هلا ، ويتمثل موقف        ويتضمن كذلك موقف القبول لدعوة املسيح     

وردت لـدى  كما  ، ويتناول الفصل أمساء احلواريني    القبول يف احلواريني وبقية أصحاب عيسى       
 .النصارى ومقارنتها مبا ورد يف كتابات علماء املسلمني

عليهم ، ويشمل دراسة سري احلواريني الذين اتفقت نصوص         احلواريون املتفق   : الفصل الثالث 
 .العهد اجلديد على إيراد أمسائهم

ويتضمن احلديث عن سري احلواريني الذين اختلفت       : احلواريون املختلف فيهم    : الفصل الرابع 
نصوص العهد اجلديد يف إيراد أمسائهم ، إضافة إىل برنابا الذي يصنفه العهد اجلديد خـارج دائـرة                  

 .يصنفه إجنيل برنابا ضمنهمحلواريني ، بينما ا
أدوار احلواريني ووظائفهم ، وفيه احلديث التفصيلي عن املهام الـيت كـان         : الفصل اخلامس 

 . معهم ، وبعد رفعه عنهماحلواريون يقومون ا إبان حياة املسيح
 

 تفـصيلية حتليليـة نقديـة       القضايا املنسوبة إىل احلواريني لدى النصارى ، وفيه دراسة        : الباب الثاين 
 :ى إىل احلواريني مقسمة إىل الفصول التاليةللقضايا اليت تنسبها مصادر النصار

  .ادعاء بنوة املسيح هللا تعاىل: الفصل األول
   .حد احلواريني للمسيحخيانة أ: الفصل الثاين 
 .الصلب والفداء: الفصل الثالث
  .قيامة املسيح من األموات: الفصل الرابع

 .عاملية دعوة املسيح:لفصل اخلامسا
 .جممع الشيوخ: الفصل السادس
 .قضية الدينونة : الفصل السابع
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موقف اإلسالم من احلواريني والقضايا املنسوبة إليهم ، ويتناول بالتفصيل مـا ورد يف              : الباب الثالث 

 :اإلسالم عن احلواريني عرضاً ونقداً من خالل الفصول التالية
حلواريون يف القرآن والسنة ، وهو حديث إمجايل عن احلواريني واآليات اليت            ا: الفصل األول 

 .ذكرم واألحاديث اليت أشارت إليهم
خرب املائدة يف القرآن الكرمي ، وفيه احلديث التفصيلي عن املائدة اليت طلـب              : الفصل الثاين 
 . نزوهلا من السماء وما يتعلق ا من مسائلاحلواريون من عيسى 

القضايا املنسوبة إىل احلواريني يف كتب التفسري ، وهي قـضايا مل تـرد يف               : ل الثالث الفص
 .، فعرضتها كما ذكروها وأوردت النقد عليهان اجتهد بعض املفسرين يف إثبااالقرآن والسنة ولك

موقف اإلسالم من القضايا املنسوبة إىل احلواريني لـدى النـصارى ، وفيـه      : الفصل الرابع 
 .وقف من القضايا اليت سبق تفصيلها يف الباب الثاينتفصيل امل

احلواريون بني النصرانية واإلسالم ، وهو خامتة فصول الرسالة وفيه تأصيل           : الفصل اخلامس   
ون هنـا هـم    وهل املذكور ، احلوارينيواإلسالم فيما يتعلق بتحديد شخصيات   الرؤية بني النصرانية    

قارنة بني بعض املواقف املنسوبة إىل احلواريني وبني مواقف          الفصل بعقد م   املذكورون هناك ، وأختم   
 .ثبتت للصحابة الكرام رضوان اهللا عليهم

 
  خالـصاً لوجهـه ويبـارك فيـه             وبعد فهذا البحث نتاج جهدٍ  أسأل اهللا تعاىل أن جيعله          

 .ويتقبله بقبول حسن
االً ، بل هو عمل بـشر       و احلمدهللا أوالً و آخراً على متام عملي فيه ، ولست أدعي فيه كم             

 .يعتوره النقص ويكتنفه الزلل ، والسداد والتوفيق من اهللا وحده
وبعد محدي اهللا وشكري فضله ، أتوجه بالشكر جزيالً واالمتنان كثرياً لراعي هذه النبتة مذ               

حممـد  / كانت يف بيدرها ، فتعهدها حىت منت وآتت أكلها ، فضيلة الوالد الشيخ األستاذ الـدكتور               
ن كسبة ، الذي ال جتزيه الكلمات عما بذل يف سبيل إمتام هذا البحث ، فأسأل اهللا تبارك وتعاىل         حسا

أن جيزيه خري ما جزى والداً عن ابنته ، وأستاذاً عن طالبته ، وله من اهللا تعاىل كل خري جيزى ، ومين                      
 .كل شكر يزجى

 ).ما ربياين صغرياًرب ارمحهما ك: (  خرياً من ن أقول أ ال أملكولوالدي الكرميني
ل اهللا للجميع والشكر موصول لكل من قدم العون يف هذا البحث مادياً كان أو معنوياً ، أسأ          

 .ن حسنامزياأن جيعل ذلك يف مو
 .واحلمدهللا رب العاملني
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 احلواريون بني النصرا�ية واإلسالم
 دراسة مقار�ة
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 الباب األول  

 التعريف باحلواريني
     احلواريون" مدلول لفظة :األولالفصل."  
    املسيح:الفصل الثا�يودعوته . 
    احلواريون املتفق عليهم:الفصل الثالث 

    احلواريون املختلف فيهم:الفصل الرابع. 
    أدوار احلواريني ووظائفهم:الفصل اخلامس. 
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 الفصل األول
 "نواحلواري"مدلول لفظة 

 
يف مصادر " نواحلواري"فظة مدلول ل: املبحث األول

 .املسلمني
يف مصادر " نويواراحل"مدلول لفظة :  املبحث الثا�ي

 .النصارى
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 املبحث األول
  املسلمني يف مصادر"ناحلواريو"مدلول لفظة 

 

الذي اشتقت منـه     ،   )ر. و  . ح( بإيراد املعاين الدائرة على األصل      العربية   اهتم علماء اللغة  
 ".ناحلواريو" لفظة 

  :علـى قـولني   " ناحلواريو"غة حول أصل اشتقاق لفظة      قد اختلف احملققون من أهل الل     و
 . اآلخر أن أصل االشتقاق غري عريبوأحدمها أن أصل االشتقاق عريب ، 

أما القائلون بالقول األول فقد أفاضوا يف احلديث عن اشتقاقات هذا األصل يف اللغة العربية               ف          
 .خرا من أصل االشتقاق ويبعد بعضها اآلثرية ، يقرب بعضهوفرعوا عليها معاين ك

 ليس أصيالً يف العربية                وأما القائلون بأن أصل االشتقاق غري عريب فريون أن أصل هذه اللفظة           
 . من لغات أخرىبل هو منقول إليها

لقـرآن   ورد يف ا    مث أعرض ملا   ، وحجته فيما ذهب إليه          وسأورد يف هذا املبحث آراء كل فريق        
 اجلميع من لغـويني      أقوال ، وأبسط أقوال املفسرين فيها ،  مث أفند        " ن  احلواريو" الكرمي حول لفظة    

 . يل صحته تأرجح ما ظهر مث ،ومفسرين 

 :وستكون مناقشة أقوال أهل اللغة واملفسرين من خالل احملاور التالية     

 . يف اللغة"ناحلواريو" أصل اشتقاق لفظة  -

 .يف القرآن الكرمي" ناحلواريو " لفظة -

 .مناقشة أقوال اللغويني واملفسرين -
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 املطلب األول
 يف اللغة" ناحلواريو"ظة لفأصل اشتقاق 

 
 : أصل االشتقاق العريب/أوالً 

، وقد اختلف أهـل اللغـة يف         )ر.و.ح(أصله يف اللغة   ، مجع مفرده حواري        احلواريون
 يف ثالثـة    أقواهلم ١ وقد أمجل ابن فارس    تدل عليه من معانٍ   صل، وما   احلديث عن اشتقاقات هذا األ    

 ) .ر.و.ح( أصول تدور حوهلا اشتقاقات األصل

الرجـوع    واآلخر    ، أحدها لون :  والواو، والراء، ثالثة أصول    احلاء ، : (      قال ابن فارس  
  ٢ )والثالث أن يدور الشيء دواراً

ـ يدور حول األصلني األولـني ال     ) احلواري( ة     وما ذكره أهل اللغة يف معىن كلم       ذين ل
 .، والرجوع اللون: ذكرمها ابن فارس

   

 :على اللوناللفظة داللة : األصل األول

بالتحريـك،  ) حـور :(هو، والذي يدل على اللون،       ابن فارس األصل األول الذي ذكره     
 وتـستدير حدقتـها، وتـرق       د بياض بياض العني، وسواد سوادها     أن يشت  ( :واحلَور يف أصل اللغة   

 .٣ )شدة بياضها وشدة سوادها، يف شدة بياض اجلسد: جفوا، ويبيض ما حواليها، أو احلَور

  .٤ابيض: احورت عينه احوراراً، واحور الشيء: االبيضاض، يقال: واالحورار

 

                                                   
لغة، وجممـل   معجم مقاييس ال  : أمحد بن فارس بن زكريا بن حممد بن حبيب اللغوي من أئمة اللغة والنحو،  من مصنفاته                : ابن فارس  ١

: حممد أبو الفضل إبـراهيم، ط     : بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة، للسيوطي، حتقيق       : انظر ترمجته يف  ) هـ٣٩٥(اللغة، تويف سنة  
 :و نزهة األلباء يف طبقات األدباء، البن األنباري، حتقيق) ١/٣٥٢ج) (م١٩٦٤-هـ١٣٨٤(مطبعة عيسى البايب احلليب وشركاه 

 )٢٣٥(ص) م١٩٧٠( بغداد، الطبعة الثانية-مكتبة األندلس: لسامرائي، طإبراهيم ا. د
شرطة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب وأوالده، مصر، الطبعة         : عبد السالم هارون، ط   : معجم مقاييس اللغة، البن فارس، حتقيق      ٢

 )٢/١١٥) (م١٩٧٠ -هـ١٣٩٠(الثانية
وزارة اإلعالم بدولـة الكويـت      : عبد الكرمي الغرباوي، ط   : مرتضى الزبيدي، حتقيق  تاج العروس من جواهر القاموس، للسيد حممد         ٣
 )١١/١٠٠) (م١٩٧٢-هـ١٣٩٢(
لطبعـة الثانيـة     بـريوت، ا   -دار العلم للماليني  : محد عبد الغفور عطار، ط    أ: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية للجوهري، حتقيق       ٤
 )٢/٦٣٩) (م١٩٧٩ -هـ١٣٩٩(
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 .١وبيضته حورت الثوب، إذا غسلته :  التبييض، يقالوالتحوير على هذا األصل يأيت كذلك مبعىن

 .٣، وعلى النساء البيض حواريات٢واريح:ويطلق على البياض

 حىت ذهب مجع من     ، منسوبة إىل شدة البياض وخلوصه     على هذا األصل     "ناحلواريو"ولفظة  
؛ ذلك أم   إمنا مسوا ذا االسم نسبة إىل هذا األصل   -أتباع عيسى   -وارينيأهل اللغة إىل أن احل    
 ، فنسبوا إىل هـذه      كما تقدم  ، والتحوير هو التبييض     أي حيوروا  ون الثياب ركانوا قصارين، يقص  

 . اليت امتهنهوها، حىت غلبت عليهم يف التسميةاملهنة

 أي  ألم كانوا حيورون الثياب     احلواريون  :  اب عيسى  ويقال ألصح  : (قال ابن فارس  
 .٤)يبيضوا

 بدأ من    على األتباع واألنصار، إمنا    "نوياحلوار" إىل أن إطالق لفظة      ويذهب بعض أهل اللغة   
 القصارين، مث غلبت التسمية بعد ذلك، فأطلقت على كل من تبـع األنبيـاء               أصحاب عيسى   

 .بأصحاب عيسى شبيهاً  ت ونصرهم

حلواريني،  بدؤه من ا    إن أصل هذا كان    - واهللا أعلم  -يقال  : ٦ قال أبو عبيد   : (٥قال األزهري 
،   حيوروا، وهو التبيـيض      ألم كانوا يغسلون الثياب     ا حواريني وإمنا مسو  ،   أصحاب عيسى   

 نصره هـؤالء احلواريـون،      ا كان عيسى    فلم: ومنه قيل امرأة حوارية، إذا كانت بيضاء، قال       
 .٧) إذا بالغ يف نصرته، تشبيها بأولئك ؛ قيل لكل ناصر نبيه حواري ؛فكانوا أنصاره دون الناس

                                                   
 )٥/٢٢٨(الدار املصرية للتأليف والترمجة : عبداهللا درويش ، ط. د: حممد بن أمحد األزهري ، حتقيق :  ذيب اللغة:انظر  ١
 )٣/١٨٣) (م١٩٩٠-هـ١٤١٠: (بريوت، الطبعة األوىل-دار صادر:  لسان العرب، البن منظور اإلفريقي، ط٢
 )٢٠٥(ص) م١٩٧٢( مصر، الطبعة الثانية-مطبعة دار الكتب: الزخمشري، ط:أساس البالغة  ٣
 )٢/١١٦(معجم مقاييس اللغة   ٤
ذيب اللغة، والتقريب يف    :حممد بن أمحد بن األزهر األزهري اللغوي، من أساطني علماء اللغة واملربزين فيها،  من مصنفاته               :األزهري ٥

 )٢٣٨(و نزهة األلباء ص) ١/١٩(بغية الوعاة: ، انظر ترمجته يف)هـ٣٧٠(التفسري، تويف سنة
 القاسم بن سالم اهلروي ، من أئمة أهل عصره يف خمتلف الفنون، برز يف اللغة واهتم بشرح غرائب القرآن واحلديث، مـن       :دأبو عبي  ٦

و نزهـة األلبـاء         )  ١/٤١١(بغية الوعـاة  : ، انظر ترمجته يف   )هـ٢٢٤ -٢٢٣(غريب القرآن، وغريب احلديث،  تويف سنة      : مصنفاته
 )١٠٩(ص 
 )٢٢٩-٥/٢٢٨(ذيب اللغة  ٧
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 :ظة على الرجوعداللة اللف: لثاين ألصل اا

  ، بفتح احلاء وسكون الواو وهو مصدر حـار         احلَور: هو) ر.و.ح( االشتقاق الثاين لألصل   
  .١ع ، مبعىن رج، وحؤوراً حيور، حوراً

 وإىل الشيء، كاملحار واملَحارة واحلُـؤور،       الرجوع عن الشيء  : احلَور( : ٢    قال الزبيدي 
 أي رجع ما نسب إليه، وكـل         ،   ٣" حار عليه  الكفر وليس كذلك  من دعا رجالً ب   : " ويف احلديث   

 حاورت فالناً، وأحرت إليه     :مراجعة الكالم : واحملاورة(  ،   ٤ )شيء تغري من حال إىل حال فقد حار       
  .٥ )مرجوع اجلواب:  واملَحور.جواباً

 من  غةوأصل التحوير يف الل   (  :٦، قال الزجاج    هو الترجيع   كذلك والتحوير على هذا األصل   
  .٧ )الترجيع: ، والتحوير  حيور، وهو الرجوعحار

 حـىت    املراجعة يف االختيار واالصـطفاء     تعود إىل معىن    على هذا األصل   "ناحلواريو"ولفظة  
 .، وتبني نقاوة سريرته ، ويظهر صدقه يثبت خالص املُراجع

، وكـذلك    عيب ونقوا من كل     صواالذين أُخل :  وتأويل احلواريني يف اللغة    : (قال الزجاج 
الذي قـد روجـع يف      : وتأويله يف الناس   ....، مسي به ألنه ينقى من لباب البر        احلُواري من الدقيق  

  .٨ )اختياره مرة بعد أخرى، فوجِد نقياً من العيوب

           معـاين عـدة لكلمـة        - بعد ذكرها أصل اشتقاق اللفظـة      –وقد أوردت معاجم اللغة      
 :ملعاين هي كالتايلوأبرز هذه ا" حواري"

                                                   
 )٢/٦٣٨:(الصحاح: انظر ١
 حممد بن حممد بن عبد الرزاق احلسيين الزبيدي ، عالمة باللغة واحلديث والرجال واألنساب، كثري التصنيف يف العلوم، من                    :الزبيدي ٢

، انظـر   )هـ١٢٠٥(ةتاج العروس من جواهر القاموس، و إحتاف السادة املتقني بتخريج أحاديث إحياء علوم الدين، تويف سن               : مؤلفاته
ـ ١٤٠٢( بريوت، الطبعة الثانيـة    -دار الغرب اإلسالمي  : ط: فهرس الفهارس واألثبات، عبد احلي الكتاين     : ترمجته يف    ) م١٩٨٢-هـ

 )٧/٧٠ج) (م١٩٨٠( بريوت، الطبعة اخلامسة-دار العلم للماليني: ، و األعالم، خلري الدين الزركلي،ط)١/٥٢٦ج(
    : ولفظـه ) ٦١(، رقم احلديث    كتاب اإلميان ، باب أميا امرئ قال ألخيه يا كافر باء ا أحدمها             ه ،  مسلم يف صحيح   احلديث أخرجه  ٣
  .)ومن دعا رجالً بالكفر أو قال عدو اهللا وليس كذلك إال حار عليه( 
 )٩٩-١١/٩٨(تاج العروس ٤
ـ ١٤١٤( بريوت، الطبعة األوىل   - الكتب عامل: الشيخ حممد حسن آل ياسني، ط     : الصاحب بن عباد، حتقيق   : احمليط يف اللغة     ٥ -هـ

 )٢٠٠ص/٣ج) (م١٩٩٤
حتفة األريب مبا يف    :  إبراهيم بن السري بن سهل الزجاج، من أكابر علماء العربية واملكثرين من التصنيف فيها، من مصنفاته                :الزجاج ٦

 )١٨٣ص(، و نزهة األلباء)١/٤١١(ةبغية الوعا: ، انظر ترمجته يف)هـ٣١١(القرءان من الغريب، و معاين القرآن، تويف سنة
 )١١/١٠٣(و تاج العروس) ٢/١٨٣(لسان العرب: انظر قوله يف ٧
 .املصدران السابقان ٨
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 ١٨

 مـن   فـاحلواري ، وعلى هـذا     ١، أو املبالغ يف النصرة     الناصر مطلقاً : يراد باحلواري : املعىن األول  *
  .٣) وهم خاصة أصحابه ، األنصار : احلواريون (:٢، قال ابن األعرايب خواص أصحاب الرجل

 ٤ على ناصر األنبياء خاصـة     ، فال يطلق احلواري إال      النصرة بأتباع األنبياء   وقيد بعض أهل اللغة   
 .٥، وأنصار عيسى   حممد البعض بأنصار النيباوخصه

 . ٦الصديق: يراد باحلواري: املعىن الثاين *

 وال يشيب   ، ، ومرده أن الناصح خيلص يف النصح وال يوارب         الناصح: يراد باحلواري :املعىن الثالث * 
 واري الناصح، وأصله الشيء اخلـالص     احل: لأنه قا  ٧ روي عن شمر    (:قال األزهري  شائبة ،    نصحه

  .٨)وكل شيء خلص لونه فهو حواري

هو الذي يـستوزره    (  ، ووجه إطالقه على احلواري أن الوزير       ٩يراد باحلواري الوزير  : رابعاملعىن ال  *
 . واحلواري من القرب والنقاء واخللوص حبيث يصلح للوزارة١٠)امللك فيستعني برأيه

                                                   
 )١١/١٠٣(تاج العروس: انظر ١
يف فنـون    حممد بن زياد، أبو عبداهللا املعروف بابن األعرايب، حنوي عامل باللغة واألشعار واألنساب، كان عاملاً ثقة برز                   :ابن األعرايب  ٢

 )١١٩(، و نزهة األلباء)١/١٠٥(بغية الوعاة: ، انظر ترمجته يف)هـ١٣٣-٢٣١(النوادر، و معاين الشعر، تويف سنة: عدة، من مصنفاته
 )٥/٢٢٩(نقل قوله األزهري يف ذيب اللغة ٣
 )١١/١٠٣(تاج العروس: انظر ٤
 )٣/٢٠٢(احمليط يف اللغة  :انظر ٥
م القرى  أجامعة  :  اإلصالح على حروف املعجم، أليب البقاء العكربي، حتقيق ياسني حممد السواس، ط            املشوف املعلم يف ترتيب   :انظر ٦

 )٢٢١ص/١ج) (م١٩٨٣ -هـ١٣٠٣(مكة املكرمة 
 بن محدويه اهلروي، أبو عمرو اللغوي األديب، كان عاملاً بالغريب واألخبار ورواية األشعار، إال أنه كان ضنيناً بـالعلم، لـه                      :مشر  ٧

بغية الوعـاة   : انظر ترمجته يف  ) هـ٢٥٥( كبري يف اللغة على حروف العجم، ضن به فلم يعثر إال على جزٍء قليل منه، تويف سنة                 كتاب
 )١٥١(، و نزهة األلباء)٢/٤(
 )٥/٢٩٩(ذيب اللغة  ٨
 )١١/١٠٣(تاج العروس  ٩
 )٩/٨٤(احمليط يف اللغة  ١٠
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 ١٩

 .١اخلليل: احلوارياد بير :املعىن اخلامس *

 القريـب : ( هو   احلميم و وجه إطالقه على احلواري أن        ،٢احلميم:  يراد باحلواري  :املعىن السادس  *
ميم لفـظ   ما من املودة ما يطلق معه على احل        وبينه  ،  قريب ممن اصطفاه   واحلواري    ٣ )توده ويودك 
 .احلواري

 وما ذكـر    - اخلليل –يف املعىن اخلامس     وما ورد    – الصديق   –ولعل ما ورد يف املعىن الثاين       
 . هو القرب واملودة٤ كل ذلك يؤدي إىل معىن واحد- احلميم-هنا يف املعىن السادس

 وكل جماهد عنـد العـرب        (: ٥، قال الصاحب بن عباد     اجملاهد:  املراد باحلواري  :املعىن السابع  *
  .٦)حواري

لذلك االصـطفاء   ستحق  ، فا  خلص من العيوب  من  ، وهو   ٧اخلالص:  يراد باحلواري  :املعىن الثامن * 
ـ قال  وممن  ،    وخصه بعضهم خبلصاء األنبياء وصفوم     والقرىب       ٨ أبـو حيـان األندلـسي      :ذلكب

    ذلـك قـول    وصفوم والدليل علـى     السالم  عليهم  احلواريون خلصاء األنبياء     ( :والزجاج ، وقال  
  : قـال  ،أي خاصيت من أصـحايب وناصـري      ،  "  ٩الزبري ابن عميت، وحواري من أميت     "  :النيب  

..) ....أخلصوا ونقوا من كل عيب    الذين  : وتأويل احلواريني يف اللغة    ،   حواريون   النيب وأصحاب  
 .١٠اخل كالمه املتقدم

 

                                                   
 )١١/١٠٣(تاج العروس ١
 )١١/١٠٣(تاج العروس  ٢
 )٢/٣٢٤(حمليط يف اللغة ا ٣
 .وإن كان بني الصداقة واخللة عموم وخصوص ، فالصداقة أعم من اخللة ٤
احملـيط يف اللغـة، و      :  إمساعيل بن عباد بن العباس الطالقاين، من األفذاذ يف العلم باللغة وأحكامها، من مصنفاته              :الصاحب بن عباد   ٥

 )٢٣٨(،و نزهة األلباء)٤٤٩(بغية الوعاة: ه يف، انظر ترمجت)هـ٣٨٥(الوقف واالبتداء، تويف سنة
 )٣/٢٠٢(احمليط يف اللغة  ٦
 )٣/١٠٣(تاج العروس ٧
حممد بن يوسف بن علي بن حيان األندلسي الغرناطي، من أئمة النحو واللغة والتفسري والقراءات، أكثـر مـن                : أبو حيان األندلسي   ٨

 معاين القرآن العظيم، و حتفة األريب مبا يف القرآن من الغريـب، تـويف سـنة                 البحر احمليط يف  : التصنيف يف شىت الفنون، من مصنفاته     
عبد اجمليد  . د: ، و إشارة التعيني يف تراجم النحاة واللغويني،لعبد الباقي اليماين، حتقيق          )١/٢٨٠(بغية الوعاة : انظر يف ترمجته  ) هـ٧٤٥(

 )٢٩٠ص) (م١٩٨٦-هـ١٤٠٦(طبعة األوىلمركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية، ال: دياب، ط
يف كتاب فضائل الـصحابة بـاب   خرجه البخاري أ، و )١٣٨٥٥(احلديث أخرجه أمحد يف مسنده عن جابر بن عبداهللا، حديث رقم           ٩

 رقم أخرجه مسلم كذلك ،   و) ٣٧١٩(حديث رقم )  إن حواري الزبري بن العوام     إن لكل نيب حوارياً و    : ( بلفظ  مناقب الزبري بن العوام     
 )٢٤١٥ (احلديث

  )٤( انظر ما سبق ص  ١٠
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 ٢٠

 

 : أصل االشتقاق غري العريب/ ثانياً
ـ       "نواحلواري"ذهب بعض احملققني إىل أن أصل اشتقاق لفظة          اظ  غري عريب، بل هو من األلف

 :الدخيلة على العربية، أما عن منشأ هذه اللفظة ومن أي لغة كان أصلها، فقد اختلف فيه أيضاً

 ، فيما يرى آخرون أن أصلها فقال البعض إن أصلها آرامي ، وقال آخرون بل أصلها حبشي    
 :وهذا تفصيل أقواهلمنبطي ، 

 :)حواري(األصل اآلرامي للفظة * 

) ر.و.ح( أن األصل  والبحث عن أصول الكلمات،      غاتالل بعض املهتمني بعلم مقارنة      يرى
 وهو الـدقيق  - ابيض، وكذلك احلُواري:ا ومعناه) hawaro(:  لفظة ، ويقابله يف الالتينية   ١آرامي
  .٢)heworoto( :  ، ويقابله يف الالتينية  أصله أرامي-األبيض

ـ   أحـد املعنـيني    رامي للكلمة، وبني  وعلى هذا فال خالف يف املعىن بني األصل اآل         ذين  الل
  ٣  وما تصرف عنهوهو البياض) ر.و.ح ( لألصلذكرما معاجم اللغة العربية

                                                   
 إحدى اللغات السامية الرئيسة، سادت يف املنطقة ما بني العراق وغرب البحر املتوسط حوايل القرن الرابـع قبـل املـيالد                      :اآلرامية ١

 :م اآلرامية إىل قسمنيوأصبحت لغة احلضارة والكتابة والتخاطب، متغلبة على اللغات املوجودة آنذاك كالعربية واألكادية، تنقس
 آرامية شرقية سادت يف منطقة العراق مشاالً وجنوباً، وآرامية غربية سادت يف سورية وفلسطني وسيناء، والفارق بينهما يف كيفية النطق             

لفقرات مـن    ونوع الدخيل من األلفاظ األعجمية، إضافة إىل تأثريات البيئة اليت ساد فيها كل قسم، وباآلرامية كتبت بعض الفصول وا                  
ـ  ) املشناة( أسفار العهد القدمي، وا شرحت أسفار      ، ويؤلف االثنان معا ما عرف بـالتلمود  )اجلمارا(اليهودية، وعرفت هذه الشروح ب

وإىل اآلرامية ترمجت أسفار العهد القدمي من أصلها العربي، وأسفار العهد اجلديد من أصلها اليوناين، ويرى البعض أن إجنيل مىت كتب                     
اآلرامية مث ترجم إىل اليونانية، وقد تراجعت اآلرامية بعد الفتح اإلسالمي، إال أنه ال يزال هلا بقية إىل عصرنا احلاضر يف نطاق حمـدود                        ب

: ولفنـسون، ط  .تاريخ اللغات السامية، أ   : انظر. ومن ذلك قرى معلولة، وجبعدين، وبِخعا، القريبة من دمشق، وهي آخذة باالنقراض           
: علي عبد الواحد وايف، ط    . ، و األسفار املقدسة يف األديان السابقة لإلسالم، د        )١١٧(ص) م١٩٨٠( بريوت، الطبعة األوىل   -مدار القل 

مهـدي  . د: ، و مدخل إىل حنو اللغات السامية املقارن، سباتينو موسكايت، وآخرون، ترمجة           )١٢-١١( القاهرة، ص  -دار ضة مصر  
 )٢٧(ص) م١٩٩٣-هـ١٤١٤( بريوت، الطبعة األوىل-عامل الكتب: طليب، طعبد اجلبار امل. املخزومي، و د

 ١٧٩ص) م١٩٩٦( بريوت، الطبعة اخلامسة -دار املشرق:غرائب اللغة العربية لألب رفائيل خنلة اليسوعي ، ط: انظر ٢
  )٢( انظر ما سبق ص ٣
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 ٢١

     : )حواري( األصل احلبشي لكلمة  *
، والكلمة   ١منقول من اللغة احلبشية   ) حواري( أن أصل كلمة      جاء يف دائرة املعارف اإلسالمية         

 . ٢الدالة على النصرة واإلخالص يف االتباع) رياحوا:(املنقولة عنها من اللغة احلبشية هي
  .٣يف اللغة العربية كما تقدم) حواري(    وهذا املعىن هو أحد دالالت كلمة  

 
 :)حواري(األصل النبطي لكلمة * 

بضم اهلاء  ) هوارِي(: ، واللفظة فيها  ٤إىل اللغة النبطية القدمية   ) حواري(يرجع البعض أصل لفظة           
 .لواو املفتوحة وتشديد ا

 باهلـاء مكـان      ، هواري : هم الغسالون، وهم بلغة النبط      (: يف معىن كلمة احلواريني    ٥قال الضحاك  
  .٦)احلاء

                                                   
 مـن   - وهم من الساميني   - وقد هاجر املتحدثون ا    -بشة منطقة احل  -من شعبة اللغات السامية اليت سادت يف شرق أفريقيا        : احلبشية ١

جنوب اجلزيرة العربية إىل احلبشة، واختلطوا بالسكان احملليني حىت سادت لغة املهاجرين وتغلبت على اللغات األصلية، وأصبحت هي                  
وهي اليت ينصرف إليها إطالق اللغة      ) زِيةاجلَع( و تنقسم اللغة احلبشية إىل هلجات أمهها وأقدمها هي          . لغة التخاطب والكتابة واحلضارة   

وهم الساميون الذين هاجروا من جنـوب       ) اجلَعز(احلبشية، وتعرف كذلك باللغة احلبشية القدمية، واللغة األثيوبية، واجلعزية نسبة إىل            
لسامية اجلنوبية، واجلعزية أقـرب إىل      اجلزيرة إىل احلبشة حاملني معهم لغتهم،وتعد اجلعزية مع العربية واليمنية القدمية شعبة واحدة من ا              

و قد وجدت ترمجات للكتاب املقدس باللغة اجلعزية، وكذلك بعض          . اليمنية منها إىل العربية، ومتتاز اجلعزية عن أختيها مبميزات خاصة         
 إحـدى اللـهجات     -رية  املؤلفات الدينية اليت ترجم معظمها عن اليونانية، وقد  احنسرت اجلعزية عن السيادة بعد غزو اللهجة األمه                

علـي عبـد    : فقه اللغة : انظر.  هلا، إال أا ظلت لغة التدوين الديين والكتابة األدبية يف معظم مناطق احلبشة إىل وقتنا احلاضر                -احلبشية
كـارل  :، و فقـه اللغـات الـسامية       ) ٩١-٨٣(، ص ) م١٩٦٨ -هـ١٣٨٨(جلنة البيان العريب، الطبعة السادسة      : الواحد وايف، ط  

 )٣٢(جامعة الرياض، ص: رمضان عبد التواب، ط. د: كلمان، ترمجةبرو
 )١٣٧ص/٨ج(أمحد الشنتناوي وآخرون: دائرة املعارف اإلسالمية، تأليف مجاعة من املستشرقني، ترمجة:انظر  ٢
 ).٨( انظر ص ٣
من احلجاز، وسكنوا أيـضاً يف سـوريا         من فروع اللغات السامية، وهي لغة قوم من الساميني استوطنوا املشارف الشمالية              :النبطية  ٤

والعراق وأرض الشام، ويذهب البعض إىل أم من أصول عربية، وقد أقاموا دولتهم يف  البتراء ، واستمرت تلك الدولة مـن القـرن                        
 مزيج من العرب    األول قبل امليالد إىل القرن الثالث بعده، ويذهب البعض اآلخر إىل أن أصوهلم آرامية خالصة، ويرجح فريق ثالث أم                  

واآلراميني، اختلطوا فتغلبت األكثرية العربية مع بقاء اللغة اآلرامية لغة احلضارة والكتابة، وقدمياً كانت النبطية تسلك على أا فرع من                    
دراسة صـوتية   : يةاللغة النبط : انظر. أما يف العصر احلاضر فإا تسلك ضمن اللهجات اآلرامية الغربية         ) الشرقية(فروع اآلرامية القدمية    

، و  )٢١(ص) م٢٠٠٢( عمان، الطبعة األوىل   -دار الشروق : صرفية داللية يف ضوء الفصحى واللغات السامية، للدكتور حيي عبابنة، ط          
 )٢٦-٢٥(، و مدخل إىل حنو اللغات السامية،ص)١٣٥-١٣٤(تاريخ اللغات السامية ص

مد اخلراساين، تابعي، وردت عنه الرواية يف حروف القرآن، مسع من سعيد بن             بن مزاحم اهلاليل، أبو القاسم ويقال أبو حم       : الضحاك ٥
، و طبقـات    )١٣٨(غاية النهاية يف طبقات القراء، البن اجلزري، ص       : ، انظر ترمجته يف   )هـ١٠٥(جبري، وأخذ عنه التفسري، تويف سنة     

 )١/٢١٦(املفسرين للداودي
: هاب الدين بن يوسف السمني احلليب، حتقيق الشيخ علي حممد معوض وآخرون، ط            ش: الدر املصون يف علوم الكتاب املكنون     : انظر  ٦

 =،واألثر موجود عند ابن أيب حامت يف التفسري )١١٣ص/٢ج) (م١٩٩٤هـ ١٤١٤( بريوت، الطبعة األوىل-دار الكتب العلمية
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 ٢٢

هذا حرف اشتركت فيه لغة العـرب       : ل فمن قال ذا القول قا     (: ١ قال ابن األنباري   و    
 .٢)ولغة النبط 

 
                                                                                                                                                  

 الريـاض، الطبعـة األوىل       -مكـة -فى الباز مكتبة مصط : ابن أيب حامت، حتقيق أسعد حممد الطيب، ط       : انظر تفسري القرآن العظيم      = 
 )٦٥٩ص/٢ج) (م١٩٩٧هـ١٤١٧(
 عبد الرمحن بن حممدبن عبيداهللا األنباري النحوي، من أساطني علماء اللغة والنحو، ومن املصنفني يف خمتلف الفنـون                   :ابن األنباري  ١

، انظر ترمجتـه  )هـ٥٧٧(دباء، و تاريخ األنبار، تويف سنة    نزهة األلباء يف طبقات األ    : كان معيداً باملدرسة النظامية ببغداد، من مصنفاته      
 )١٨٥(، و إشارة التعيني)٢/٨٦(بغية الوعاة: يف
 )٢/١١٣(الدر املصون ٢
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 ٢٣

 املطلب الثاين
 كرمييف القرآن ال" ناحلواريو"لفظة 

 

  يف القرآن الكرمي مخس مرات، يف ثالث سور من القرآن الكـرمي           ) احلواريون(وردت لفظة   
 واآليات اليت ورد ذكر اللفظة فيهـا هـي          ،ن ، وسورة املائدة ، وسورة الصف        هي سورة آل عمرا   

 :كالتايل

ــاىل- ــه تعـ $! * ®:   قولـ £ϑn= sù ¡§ymr& 4†|¤ŠÏã ãΝåκ÷] ÏΒ tøä3 ø9 $# tΑ$ s% ô⎯ tΒ ü“Í‘$ |ÁΡr& ’ n<Î) «!$# ( š^$ s% 

šχθ •ƒÍ‘# uθysø9 $# ß⎯ øt wΥ â‘$ |ÁΡr& «!$# $ ¨ΨtΒ# u™ «!$$ Î/ ô‰yγô©$# uρ $ ¯Ρr'Î/ šχθ ßϑÎ= ó¡ãΒ ∩∈⊄∪ 〈( ] ٥٢آل عمران[ 

’ &øŒÎ)uρ àMø‹ym÷ρr ® :  وقوله تعـاىل - n<Î) z⎯↵ ÎiƒÍ‘# uθysø9 $# ÷β r& (#θãΨÏΒ# u™ †Î1 ’ Í<θ ß™tÎ/ uρ (# þθä9$ s% $ ¨ΨtΒ# u™ ô‰pκô−$# uρ $ oΨ̄Ρr'Î/ 

tβθßϑÎ= ó¡ãΒ ∩⊇⊇⊇∪  øŒÎ) tΑ$ s% šχθ •ƒÍ‘# uθysø9 $# ©|¤ŠÏè≈ tƒ t⎦ø⌠$# zΟtƒötΒ ö≅ yδ ßì‹ÏÜ tGó¡o„ š•/ u‘ β r& tΑ Íi” t∴ãƒ $ oΨøŠn= tã Zο y‰Í← !$ tΒ z⎯ ÏiΒ Ï™!$ yϑ¡¡9 $# 

( tΑ$ s% (#θà)®?$# ©!$# β Î) ΝçGΨà2 t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ•Β ∩⊇⊇⊄∪ 〈]  ١١٢ -١١١: املائدة[ 

$ ® : وقوله تعاىل    - pκš‰r'¯≈ tƒ t⎦⎪ Ï%©!$# (#θãΖ tΒ# u™ (# þθçΡθ ä. u‘$ |ÁΡr& «!$# $ yϑx. tΑ$ s% ©|¤ŠÏã ß⎦ø⌠$# zΝtƒó tΒ z⎯↵ ÎiƒÍ‘# uθysù= Ï9 ô⎯ tΒ 

ü“Í‘$ |ÁΡr& ’ n<Î) «!$# ( tΑ$ s% tβθ•ƒÍ‘# uθpt ø: $# ß⎯ øt wΥ â‘$ |ÁΡr& «!$# ( MuΖ tΒ$ t↔ sù ×πxÍ← !$ ©Û .⎯ ÏiΒ û_Í_t/ Ÿ≅ƒÏ™ℜ u ó  Î) N txx.uρ ×πxÍ← !$ ©Û ( $ tΡô‰−ƒr'sù 

t⎦⎪ Ï%©!$# (#θãΖ tΒ# u™ 4’ n? tã öΝÏδÍiρß‰tã (#θßst7ô¹r'sù t⎦⎪ ÌÎγ≈ sß ∩⊇⊆∪ 〈 ]١٤: الصف. [ 

املذكورة يف اآليـات الكرميـة       " احلواريون  "  يف بيان مدلول لفظة      ١ قد أفاض املفسرون   و
يك والذي يـدل علـى       بالتحر )حور( هو من    "حواري  " صل اشتقاق لفظة    على أن أ   هممجهورو

 أو  ، هل أطلق اللفظ على أمر حـسي      :  على اختالف بينهم يف اإلطالق      ،   واخللوص والنقاء البياض  
 على أمر معنوي؟

فأما من قال إن اللفظ قد أطلق على أمر حسي فرأى أن اإلطالق جاء من احلَور وهو البياض                  
 : باحلواريني ألحد أمرين، ومسي أصحاب عيسى  أو شدته، والتحوير هو التبييض

ـ              سون الثيـاب   إما ألم كانوا قصارين حيورون الثياب أي يبيضوا، وإما ألم كـانوا يلب
 حىت غلب اللفظ عليهم يف التسمية ، ومن مث على كل تابع لألنبياء مناصر               لبيض، فشهر ذلك عنهم   ا

 .هلم

                                                   
هل اللغـة فـإن   ينبغي التنويه هنا إىل أن كثريين من املفسرين هم أئمة يف اللغة ، وحني أوردت أقواهلم يف مطلب مستقل عن أقوال أ             ١

ذلك كان من باب بسط املسائل وإيضاحها ، إضافة إىل أن أهل اللغة يف كتبهم املتخصصة يهتمون بإيراد مجيع املعاين الـيت حتتملـها                        
 .ياااأللفاظ ، بينما املفسرون خيتارون من هذه املعاين ما يوافق اللفظة القرآنية املراد ب
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 ٢٤

مر عيـسى   : (إذ يقول    الضحاك   - القصارة –وممن قال إن التسمية جاءت من مهنة القوم         
              وبالنبطية: ، قال "اريوناحلو" بقوم غسالني ، فدعاهم إىل اهللا فأجابوه ؛ فلذلك مساهم:اري هو 

 .١)املُحور: وبالعربية

 .٤ إىل احلسن٣ به، دون أن يذكر األصل النبطي للكلمة، وعزاه البغوي٢وقال جماهد

 يف قول عنـه     ٥ابن عباس : البياض ت من لبس أتباع عيسى      وممن قال إن التسمية جاء    
 .٧، وجماهد يف قول عنه والسدي٦وسعيد بن جبري

و الذي رجحه ابن جرير يف التفسري        ه -ى أمر حسي   وهو أن اإلطالق كان عل     -وهذا القول 
مسوا بذلك لبياض ثيام وكانوا : قول من قال: وأشبه األقوال اليت ذكرنا يف معىن احلواريني( :إذ يقول

وقد جيوز أن يكون حواريو عيـسى كـانوا   .. ...ن احلور عند العرب شدة البياضغسالني، وذلك أ  
ب، وأم كانوا قصارين، فعرفوا بصحبة عيسى واختياره إيـاهم          مسوا بالذي ذكرنا من تبييضهم الثيا     

لنفسه أصحاباً وأنصاراً فجرى االسم هلم واستعمل حىت صار كل خاصة للرجل وأصحابه وأنـصاره               
  .٩) يعين خاصته٨" لكل نيب حواري، وحواري الزبري: "ال النيب ك قحواريه، ولذل

 كان ألمر معنوي فقـد       أصحاب عيسى    اريني على وأما من قال إن إطالق لفظة احلو      
إن أصل االشتقاق من البياض، والبياض يدل على الصفاء واخللوص والنقاء ؛ ذلك أن األبـيض                : قال

                                                   
 )٢/٦٥٩ ( القرآن العظيم، البن أيب حامتتفسري ١
 عائشة ، وابن عباس وابن عمر:  بن جرباملخزومي، من أئمة التابعني يف التفسري والقراءات، مسع من مجع من الصحابة منهم: جماهد ٢
و ) ١/٩٣(تذكرة احلفـاظ للـذهيب    : ، انظر ترمجته يف   )هـ١٠٣( وروى عنه قتادة، واألعمش،وغريمها، تويف سنة      - رضي اهللا عنهم   -

جممع البحوث اإلسـالمية    : عبد الرمحن الطاهر السوريت، ط    : ، حتقيق ، وانظر قول جماهد يف تفسريه     )٧/٣٤٩(بن حجر لسان امليزان ال  
 ١٢٨ص) م١٩٧٦-هـ١٣٩٦(إسالم آباد، الطبعة األوىل

 .)٢/٤٢ (١٩٨٩ -١٤٠٩( الرياض، الطبعة األوىل-دار طيبة: عبداهللا النمر، وآخرون،ط:البغوي، حتقيق: معامل الترتيل: انظر ٣
بن يسار البصري، أبو سعيد موىل األنصار، من أئمة التابعني، مسع من جلة الصحابة ،كابن عباس وعمـرو بـن العـاص                      : احلسن ٤

ـذيب التهـذيب البـن      : ، انظـر ترمجتـه يف     )هـ١١٠(سلوا احلسن فإنه حفظ ونسينا، مات سنة      : وغريمها، قال أنس بن مالك    
 )٢/٢٣١(حجر

 )٢/٦٥٩(م ألبن أيب حامتظيتفسري القرآن الع: انظر ٥
الواليب موالهم الكويف، املقرئ الفقيه، من أئمة التابعني، مسع من عبداهللا بن عباس، وكان من كبار تالميذه، وعبداهللا                  : سعيد بن جبري   ٦

 سعيد بن   ، وانظر قول  )١/٧٧(تذكرة احلفاظ : ، انظر ترمجته يف   )هـ٩٥(بن عمر وغريمها من الصحابة، مات مقتوالً بيد احلجاج سنة         
 )١/٤٤٢(واحملرر الوجيز البن عطية ) ٣/٢٨٧(تفسري الطربي: جبري يف

إمساعيل بـن عبـد   : ، والسدي هوومل أجده يف املطبوع من تفسري جماهد      ) ٢/٤٢(ذكر األثر جماهد والسدي البغوي يف معامل الترتيل        ٧
التفسري، واملغازي والسري، تويف    : م الناس، من مصنفاته   الرمحن السدي، تابعي حجازي األصل، سكن الكوفة، إمام عارف بالوقائع وأيا          

 )٣١٧(انظر ترمجته يف األعالم للزركلي) هـ١٢٨(سنة
 )٩( تقدم خترجيه ص ٨
 )٣/٢٨٧(تفسري الطربي ٩

http://kotob.has.it



 ٢٥

 بالبياض يف خلوصهم، وصفاء اتباعهم، ونقـاء        صها، فشبه أصحاب عيسى     أنقى األلوان وأخل  
 .سرائرهم

وقيل ألن  (  :- احلواريني ذا االسم    يف معرض ذكره  لألقوال يف سبب تسمية        -١قال الرازي 
قلوم كانت نقية طاهرة من كل نفاق وريبة ؛ فسموا بذلك مدحاً هلم، وإشارة إىل نقـاء قلـوم                   

فالن نقي اجليب طاهر الذيل، إذا كان بعيـداً عـن األفعـال             : كالثوب األبيض، وهذا كما يقال      
 .٢)ينبغيالذميمة، وفالن دنس الثياب إذا كان مقدماً على ماال 

الـواردة يف   " ن  احلواريـو " عزيز معاين أخرى للفظة     وقد ذكر املفسرون آليات الكتاب ال     
القرآن الكرمي ، وافقوا فيها ما ذكره أهل اللغة ، وذكر بعض املفسرين معاين مل أقف عليها يف كتب                   

 . اللغة اليت رجعت إليها

 :اللغة ، ومازاد عليهاوهذه هي أقوال املفسرين ما وافق منها أقوال أهل       

 : القول األول *

 يف قـول    ابن عباس :  وخواصهم، قال بذلك   إن احلواريني هم أصفياء األنبياء    : قول من قال  
 .٥، والضحاك يف قول عنه٤ وقتادة ،٣عنه

، ومنـه     وخالصته وحواري الرجل صفوته  ( : إذ يقول  ٦ الزخمشري وهو القول الذي اختاره   
    .٧)خللوص ألوان ونظافتهن ؛ احلواريات: قيل للحضريات

                                                   
التصنيف حممد بن عمر بن احلسني الرازي، فخر الدين أبو عبداهللا، املعروف بابن اخلطيب، من أئمة املتكلمني، املكثرين من                   : الرازي ١

التفسري الكبري، املـسمى مفـاتيح الغيـب، و         : تتلمذ على البغوي صاحب معامل الترتيل، برز يف الكالميات واملعقوالت، من مصنفاته           
 )٢/٢١٣(، و طبقات املفسرين للداودي)١١٥(طبقات املفسرين للسيوطي ص: ، انظر ترمجته يف)هـ٦٠٦(املطالب العالية، تويف سنة

 )٦٩ص/٨ج) (م١٩٨١هـ١٤٠١(دار الفكر، الطبعة األوىل: ، للرازي، طالتفسري الكبري ٢
 ٤٨املكتبة الشعبية، ص: انظر تنوير املقباس من تفسري ابن عباس، ط ٣
: بن دعامة السدوسي، أبو اخلطاب البصري، مفسر، حافظ، حدث عن أنس بن مالك، وسعيد بن املسيب، قال اإلمام أمحـد                   :  قتادة ٤

ة، ال يسمع شيئاً إال حفظه، وكان مع علمه باحلديث رأسـاً يف العربيـة وأيـام العـرب والنـسب، تـويف                      قتادة أحفظ أهل البصر   
) ١/٤٤٢( تفسري ابـن عطيـة     : قول قتادة يف   انظر ، و )٥/١٨٩(، و األعالم  )١/١٢٣(تذكر احلفاظ : ، انظر ترمجته يف   )هـ١١٨(سنة

 )٤/٦٩(والقرطيب
 )٣/٢٨٧( الطربيو تفسري) ٢/٦٦٠(انظر تفسري ابن أيب حامت ٥
حممود بن عمر بن حممد بن أمحد، أبو القاسم الزخمشري، من العلماء املتبحرين يف العربية، كان معتزلياً قوياً يف مذهبـه                      : الزخمشري  ٦

الفائق يف غريب احلديث، و املفـصل يف النحـو، تـويف سـنة              : وتفسريه الكشاف حجة يف العربية وغريبها وبالغتها، من مصنفاته        
 )٢٩٠(، نزهة األلباء ص) ٢/٢٧٩(بغية الوعاة: ، انظر ترمجته يف) هـ٣٤٥(
 )١/١٩١(بريوت ، بدون تاريخ -دار املعرفة: أبو القاسم الزخمشري ، ط: الكشاف ٧
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 : القول الثاين* 

 .تباعه ألم ناصروه وصدقوا يف ار، مسي به أصحاب عيسى ن هم األنصااحلواريو     

 .٢، واحلسن١سفيان بن عيينة:   وممن قال ذا القول 

ن، والصحيح  ادي احلواريون قيل كانوا قصارين، وقيل صي       (: القول اختاره ابن كثري إذ يقول        وهذا   
 ملا ندب الناس يوم األحزاب فانتـدب         أن رسول اهللا      كما ثبت يف الصحيحني    أن احلواري الناصر  

  .٣)كل نيب حوارياً، وحواري الزبريلإن : الزبري مث ندم فانتدب الزبري، فقال

 :القول الثالث* 

 .٤الوزير، قاله قتادة:       يراد باحلواري

 :القول الرابع* 

 .٦ عن تاج القراء٥إن احلواري هو الصديق، نقله أبو حيان: قال قول من 

 :القول اخلامس* 

 أن كل جماهد يف كـالم العـرب         ، ، وقد مر يف كالم أهل اللغة      ٧ احلواريون هم اجملاهدون  
 : وأنشدوا فيهحواري

                                                   
بن ميمون اهلاليل، أبو حممد الكويف، إمام من األعالم، حمدث احلرم املكي،حدث عن عمرو بن دينـار، والزهـري              :  سفيان بن عيينة   ١
يف احلديث  ) اجلامع( كان إماماً حجة حافظاً واسع العلم كبري القدر، له كتاب         : غريمها، ومن تالميذه اإلمام أمحد بن حنبل،قال الذهيب       و

 قول سفيان بن عيينة     انظر و)  ٤/١٠٤(، و ذيب التهذيب   )١/٢٦٢(تذكرة احلفاظ : ، انظر ترمجته يف   )هـ١٩٨(والتفسري، تويف سنة    
 الريـاض    - بريوت و مكتبـة أسـامة      -املكتب اإلسالمي : أمحد صاحل حمايري، ط   : ، مجع ودراسة وحتقيق   ن بن عيينة  تفسري سفيا : يف  

 )٢٤٤(ص) م١٩٨٣هـ١٤٠٣(الطبعة األوىل
 )٢/٤٣(معامل الترتيل: انظر ٢
 ) م١٩٩٩ -هـ١٤٢٠( الرياض، الطبعة الثانية-دار طيبة: سامي حممد السالمة، ط: ابن كثري، حتقيق: تفسري القرآن العظيم ٣
 )٩(  صواحلديث تقدم خترجيه)  ٤٦/ ٢(
 )٢/٤٣(و معامل الترتيل) ٢/٦٥٩(تفسري ابن أيب حامت ٤
 )٢/٤٩٥()م١٩٧٨ -هـ١٣٩٨( الطبعة الثانية –دار الفكر : أبو حيان األندلسي ، ط: البحر احمليط ٥
بتاج القراء، من علماء القراءات، املكثرين يف التصنيف، صـنف          حممود بن محزة بن نصر الكرماين، أبو القاسم، املعروف          : تاج القراء  ٦

العجائب والغرائب، نقل فيه أقواالً منكرة يف تفسري بعض اآليات، قـال عنـها              : لباب التفاسري، ويسمى أيضاً     : كتاباً يف التفسري مساه   
 بـريوت   -دار الكتب العلمية  : القرآن للسيوطي، ط  اإلتقان يف علوم    " [ال حيل االعتماد عليها وال ذكرها إال للتحذير منها        :"السيوطي

كتاب املـصاحف، و الربهـان يف متـشابه القـرآن، تـويف              :، من مصنفاته  )]٤١٠ص/٢ج) (م١٩٩١-هـ١٤١١(الطبعة الثانية 
 .ومل أقف على تفسريه )٧/١٦٨(األعالم للزركلي: ته يف، انظر ترمج )هـ٥٠٥(حوايل

ـ ١٣٨٤(املكتب اإلسالمي للطباعة والنشر، الطبعـة األوىل      : ابن اجلوزي ، ط   : زاد املسري يف علم التفسري      : انظر   ٧ ) م١٩٦٤ -هـ
)١/٣٩٤( 
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وحنن أناس ميأل البيض١وحنن حواريون حني نزاحف    * * *    نا هام 

 

موافقني بـذلك مـا يف   " احلواريون"اين كلمة  ذكره املفسرون من مع مما  وقفت عليه  هذا ما 
 :فرد ا املفسرون فهي كالتايل، وأما املعاين اليت انكتب اللغة 

 .٢، روي هذا القول عن قتادة احلواريون هم الذين تصلح هلم اخلالفة )١

أنوارهـا فنـسبوا إىل      ملا عليهم من أثر العبادة و      إن احلواريني مسوا بذلك   :  من قال  قول) ٢
النور، ونسبوا إليه ملا كان     :  احلوار ( :٣قال ابن املبارك    ، البياض تشبيهاً به يف ظهور أثر العبادة عليهم       

 .٤) وجوههم من سيما العبادة ونورهايف

وهناك أقوال أخرى يف معىن اللفظة، ال تنظر إىل أصل االشتقاق اللغوي، بل تـستند إىل                    
 .٥ اليت كان يقوم ا هؤالء احلواريوناألحوال واألعمال

فدعاهم إىل   مر بقوم من الصيادين      الصيادون، وذلك أن عيسى     : يراد باحلواريني :  فقيل
 . ٧، وقيد أبو السعود كوم صيادين بأم كانوا يلبسون الثياب البيض٦ فسموا حوارينياهللا، فأجابوه

أن أم  : ، وذكر أصحاب هذا القـول      صباغنيمسي احلواريون ذا االسم ألم كانوا       : وقيل
 ، فلما رأوا من آياته ما أعجبهم         يعمل عندهم   إىل مجاعة من الصباغني     سلمته وهو صيب   عيسى  
 .١ واتبعوه، فهم احلواريونآمنوا به

                                                   
ربيعة بن عامر بن أنيف بن شـريح        : وقائل البيت هو مسكني الدارمي، وهو     ،  ) ١/٣٩٤(لبيت ابن اجلوزي يف زاد املسري     ذكر هذا ا   ١

، له أخبار مـع معاويـة،       *أنا مسكني ملن أنكرين   :*اً ألبيات قال فيها   الدارمي التميمي، شاعر عراقي من أشراف بين متيم، لقب مسكين         
: ،والبيت يف ديوان مـسكني الـدارمي        )٣/١٦(األعالم للزركلي : ،  انظر ترمجته يف      ) هـ٨٩(وكان متصالً بزياد بن أبيه، تويف سنة      

دار صـادر    :  ، حتقيق كـارين صـادر ، ط        وحنن حواريون حني نزاحف، انظر ديوان مسكني الدارمي       * وإنا أناس ميأل البيض هامنا    *
  )٧٥(، ص) م٢٠٠٠(بريوت ، الطبعة األوىل 

 )٣/٢٨٧(و تفسري الطربي) ٢/٦٥٩(تفسري ابن أيب حامت :انظر  ٢
 مل يكـن يف   : "عبداهللا بن املبارك بن واضح احلنظلي، أبو عبد الرمحن املرزوي، احلافظ، إمام حمدث، قال اإلمام أمحد عنه                : ابن املبارك  ٣

، له كتاب يف اجلهاد، وهو أول من صنف فيه، وله أيـضاً كتـاب               " زمانه أحفظ منه، مجع أمراً عظيماً ، ماكان أحد أقل سقطاً منه           
 ) ٤/١١٥(، و األعالم)١/٢٧٤(تذكرة احلفاظ: ، انظر ترمجته يف)هـ١٨١(الزهد، تويف سنة

 ) .٢/٤٩٥(،  و البحر احمليط) ٢/٤٣(معامل الترتيل : انظر ٤
ويالحظ  أن هذه األقوال ميكن أن تعود إىل معىن النصرة واالتباع ، ألن يف كل منها أن القوم كانوا على مهن تركوها واتبعوا املسيح         ٥
ملا دعاهم . 

 )٢/٤٩٥(البحر احمليط : وانظر أيضاً) ١/٣٩٤(زاد املسري  : انظر ٦
 )١/٤١(تفسري أيب السعود  ٧
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 وقيل كانوا ملوكاً، وذلـك أن        (:، قال القرطيب    كانوا ملوكاً   إن احلواريني  :وقال آخرون   
مـن  :  فكانت ال تنقص، فقال امللك لـه       الناس إليه، فكان عيسى على قصعة      فدعاامللك صنع طعاماً    

 .٢) فهم احلواريون ، فانطلق مبن معهإين أترك ملكي هذا وأتبعك: ، قال عيسى ابن مرمي: أنت؟  قال

 

ومعناهـا  ) حواري( يف أصل اشتقاق لفظة     اللغة واملفسرين   من أهل  هذه مجلة أقوال احملققني   
 :، وخنلص من هذه األقوال إىل أمورقها على أتباع عيسى الالسبب يف إطو

يف اللغة إما من احلَور وهو األصل الـدال علـى           ) حواري  (  أن أصل اشتقاق لفظة      )١   
  .ما من احلَور الدال على الرجوعوإ، البياض 

، اتفقت كتب اللغة والتفـسري      " حواري  " ذكر أهل اللغة واملفسرون معاين عدة لكلمة        ) ٢
 .) واخلالص، و اجملاهدلناصرالوزير، الصديق، وا ( :هذه املعاينعلى إيراد 

 واخلليـل ،   احلميم: (  من املعاين  ذكروا، فاللغويون    قهناك إطالقات انفرد ا كل فري     ) ٣
 الذين تـصلح  : (  اليت مل يذكرها األولون    عاينمن امل هؤالء ذكروا   ، و  ومل يذكرها املفسرون   )والناصح

وفيمـا  ).، والذين تظهر عليهم سيما العبادة وأنوارها، والصيادون، والصباغون، وامللوك          هلم اخلالفة 
 .بينهاترجيح اليلي تفنيد هذه األقوال و

                                                                                                                                                  
ابن عطية األندلسي ،حتقيق عبد السالم عبـد الـشايف حممـد                :  يف تفسري الكتاب العزيز    احملرر الوجيز و  ) ٢/٤٣(معامل الترتيل : انظر ١
 )٤٤٣-١/٤٤٢() ١٩٩٣ -هـ١٤١٣( بريوت الطبعة األوىل –دار الكتب العلمية : ط
 )٤/٩٨(وزارة الثقافة املصرية ، دون تاريخ : أبو عبداهللا القرطيب ، ط : اجلامع ألحكام القرآن ٢
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 املطلب الثالث
 مناقشة أقوال اللغويني واملفسرين

 -  أصحاب عيسى  –ما ذُكره اللغويون واملفسرون من أن سبب تسمية احلواريني           :أوالً
 وغلـب    حىت شهر ذلك عنـهم     ، أو كوم كانوا يلبسون البياض      امتهام القصارة  هو     ذا االسم 

يف إطالقهم الـسبب     ، أقول إن     ، مث عمم حىت أصبح يطلق على كل ناصر لألنبياء          عليهم يف التسمية  
 : وتعميمهم هلا نظر ألموريف التسمية

 ذا االسم إطالق قاصر     يف تسمية احلواريني      وجعلوه سبباً  إن هذا اإلطالق الذي أطلقوه     -
، ومعىن هذا أن اللفظـة       )لكل نيب حوارياً    (  أخرب أن  ، والنيب    صوصةالتسمية يف طائفة خم   حيصر  

 كما قيـده     أو أتباع النيب      ، ى  ، وليس األمر خاصاً بأتباع عيس      عامة يف أتباع مجيع األنبياء    
 .البعض

قـرآن الكـرمي قـد       ال  ألن  وإن كانت التسمية قد اشتهرت يف حق أصحاب عيسى          
 فإن ذلك ال مينع كون اللفظة قد أطلقت من قبل على أتباع األنبياء مجيعاً ؛ بدليل                 ذكرهم ذا االسم  
 .احلديث املتقدم

  مث غلبت حـىت     القصارين طالقها من أتباع عيسى     تسمية بدأ إ  قول البعض إن هذه ال     -
، وكذلك القول بأن التـسمية        تشبيهاً بأصحاب عيسى     صارت تطلق على كل ناصر لألنبياء     

 وال يف غلبـة     يةيف التـسم   مباشراً    ليس سبباً     بلبس البياض   جاءت من اشتهار أصحاب عيسى    
 لم يكن مجيـع أتبـاع األنبيـاء كـذلك                 إن كانوا قصارين ف     ألن أصحاب عيسى     ؛ اإلطالق

  أتباع مجيع األنبياء    لدىيثبت أنه قد اشتهر      فإنه مل    وإن شهر لبس البياض عن أصحاب عيسى        
 . أتباع مجيع األنبياء دون تقييدخواص لفظة عامة يف  واحلال أن ال ،حىت يلزم هذا التعميم

، فـإن لفـظ       إطالق لفظ الحق على شخص سـابق       ذا السبب يف التسمية    يلزم من ه   -
 بـدليل   ومل خيتص بأصحاب عيـسى      كل العصور،    يف    أطلق على كل أنصار األنبياء     احلواريني

 .احلديث املتقدم

حبيث تكون األوىل   ) احلواري( تؤدي املعىن الذي اصطلح عليه بلفظة         أخرى ومل أقف على لفظة         
  أن لفظـة   ، بل وجـدت    جلامع جيمعهما  وتغلب عليها يف الداللة   ) احلواري(قها لفظة   سابقة مث تلح  

 .أتباع األنبياءواص خ الذي أطلق على ح على استخدامه يف املعىن املعنيهي ما اصطل) حواري(
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 الوزير، والصديق، والناصـر    ( : وهيرون   واملفس  اليت اتفق على إيرادها اللغويون      اإلطالقات :ثانياً 
 .)واخلالص، واجملاهد

 سـبباً ليس   فإنه وإن صح إطالقاً عاماً يف اللغة فإنه          طالقهم لفظ احلواريني على الوزير    أما إ ف
أم كانوا وزراء مللـك مـن        ألم مل يثبت حبال       ؛  عيسى يف إطالق اللفظ على أتباع       وجيهاً
 . بل كانوا من عامة الناس يف جمتمعهمامللوك

 يف  وال أراه سبباً وجيهـا    ،    إطالق عام يف اللغة     فهو وكذلك إطالق احلواري على الصديق    
، والعالقـة     واملماثلة بني الصديقني    ؛ ألن الصداقة تستلزم الندية      ذا االسم  تسمية أتباع عيسى    

، فهي عالقة مصاحبة     بني األنبياء وأتباعهم ليست كذلك، بل هي عالقة متوجهة من األعلى لألدىن           
الزبري ابن عميت وحواري    (  : للزبري ويشهد لذلك قول النيب      تستلزم ما يف الصداقة من الندية ،         ال

 .، وليس صديقاً له صاحباً للنيب  فإن الزبري كان١)من أميت

، أو خلـصاء األنبيـاء       نبياء خاصـة  ق لفظ احلواريني على األنصار أو أنصار األ       وأما إطال 
، واملوافق لعموم إطالق لفظ احلواريني على أتباع          فهو األقرب إىل أصل االشتقاق اللغوي      وصفوم

، حـىت     وإخالصهم ونقاء سرائرهم   الء األتباع مبناصرم ألنبيائهم    إذ هو وصف هلؤ    ؛ مجيع األنبياء 
 .، املختصني بالقرب من األنبياء قوا بذلك أن يكونوا صفوة األتباعاستح

طالق من املفسرين من اعترض على كون هذا اإل       فإن   حلواري على اجملاهد  أما إطالق لفظ ا   و  
  مل يـأمر بالقتـال      ورد ذلك إىل أن عيسى       ، ذا االسم   سبباً يف تسمية أصحاب عيسى      

 . أحداً أو جاهدوالم يثبت أم قاتلواف وكذلك أصحابه

  ومن الناس من فسر احلواري باجملاهد، فإن أريد باجلهاد ما هو املتبادر منه : (٢ األلوسييقول

، وادعاه بعضهم مستدالً بقوله ٣ أمر به، حيث إنه مل يصح أن عيسى  أشكل ذلك
MuΖ ®: تعاىل tΒ$ t↔ sù ×πxÍ← !$ ©Û .⎯ ÏiΒ û_Í_ t/ Ÿ≅ƒÏ™ℜ u ó  Î) N txx.uρ ×πxÍ← !$ ©Û ( $tΡô‰−ƒr'sù t⎦⎪ Ï%©!$# (#θãΖ tΒ# u™ 4’ n? tã öΝÏδÍiρß‰tã (#θßst7ô¹r'sù 

                                                   
 )٩( ص تقدم خترجيه ١
حممود شكري بن عبداهللا بن شهاب الدين األلوسي احلسيين، مؤرخ أديب، من دعاة اإلصالح بالعراق ، اشتغل بالتدريس                  : األلوسي ٢

 العـرب، تـويف    و بلوغ األرب يف أحـوال     يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين،     روح املعاين   : والتأليف يف فنون عدة، من مصنفاته     
 )٧/١٧٢(األعالم للزركلي: ، انظر ترمجته يف)هـ١٣٤٢(سنة

 
 
 
 
  مل يأمر باجلهاد أو يؤمر به مل أجد ما يسنده ، بل إن القرآن الكرمي جاء بغري ذلك ، فإن عيـسى                      قول األلوسي إن عيسى      ٣

 جاء ناسـخاً    ، ومل يثبت أن عيسى      ى  ، واجلهاد موجود يف شريعة موس     جاء مصدقاً لرسالة التوراة اليت جاء ا موسى         
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t⎦⎪ ÌÎγ≈ sß ∩⊇⊆∪ 〈]جلواز أن يراد بالتأييد التأييد  وال خيفى أن اآلية ليست نصاً يف املقصود] ١٤:الصف ،
 .١)مل يشكل ذلكجهاد النفس بتجريعها مرائر التكليف :  وإن أريد باجلهاد ، باحلجة وإعالء الكلمة

لدى من قال به واستشهد عليه بقول مسكني        وأقول إن إطالق لفظ احلواريني على اجملاهدين        
  :٢الدارمي

 وحنن حواريون حني نزاحف* * * وإنا أناس ميأل البيض هامنا 

 ، إذ    لفعل اجلهاد نفسه   أقول إن ذلك ال يعين بالضرورة أن لفظة احلواري تطلق على اجملاهد           
 ي أنصاراً ملن يقاتلون حتت لوائه      دارمي أم حني الزحف يكونون حواريني أ      قد يكون مراد مسكني ال    

 بـاحلواريني يف نـصرم      - يف نصرم ملن يقاتلون حتت لوائـه         - وجيوز أن يكون قد شبه أنفسهم     
 .ألنبيائهم

إىل النصرة واخللوص وصفاء املقصد ، ولـيس إىل فعـل            يعود   معىن اللفظ    فإن   وعلى هذا 
 .اجلهاد نفسه

  

 :نني واملفسري ا كل من اللغويداإلطالقات اليت انفر: ثالثاً

)  ، والناصح  ، واخلليل  احلميم( إطالق لفظ احلواريني على     أوردوا  سبق القول بأن اللغويني     
معنامها اخللوص وصفاء املقصد فلست أرامها سببني مباشـرين يف           وإن كان يف   فأما احلميم والناصح  

 .ب عيسى  أصحاإطالق وصف احلواريني على

                                                                                                                                                  
التوراة واإلجنيل والقرآن  وذلـك يف قولـه         : للجهاد ، بل إن القرآن الكرمي ذكر جزاء اجملاهدين يف سبيل اهللا  مثبتاً  يف الكتب الثالثة                   

β¨ * ®: تعاىل Î) ©! $# 3“ u tI ô©$# š∅ ÏΒ š⎥⎫ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑ ø9$# óΟ ßγ |¡àΡr& Ν çλ m;≡uθ øΒr&uρ  χr' Î/ ÞΟ ßγ s9 sπ ¨Ψyfø9$# 4 šχθ è=ÏG≈ s) ãƒ ’ Îû È≅‹Î6 y™ «! $# tβθ è=çG ø) uŠsù šχθ è=tF ø) ãƒ uρ ( 

# ´‰ ôã uρ Ïµ ø‹n=tã $y) ym †Îû Ïπ1 u‘ öθ −G9$# È≅‹ÅgΥ M}$# uρ Éβ# u™ ö à) ø9$# uρ 4 ô⎯tΒuρ 4†nû÷ρ r& ⎯Íν Ï‰ ôγ yè Î/ š∅ ÏΒ «! $# 4 (#ρ ç Å³ö6 tF ó™$$sù ãΝ ä3Ïè ø‹u;Î/ “ Ï%©!$# Λ ä⎢÷è tƒ$t/ ⎯Ïµ Î/ 4 š Ï9≡sŒuρ uθèδ 

ã—öθ x ø9$# ÞΟŠ Ïà yè ø9$# ∩⊇⊇⊇∪ 〈 ]   فهذه اآلية صرحية يف أن اجلهاد كان معلوماً يف اإلجنيل وأن عيسى              ] ١١١:التوبة       مل يأت بنسخه ، أمـا 

 ، فقد    وأصحابه قد جاهدوا أو ال فذلك أمر ال يلغي أصل القضية وهو ثبات اجلهاد يف رسالة عيسى                   قضية أن يكون عيسى     
 . عصرهم مل تستدع قيام قتال بينهم وبني عدوهم جياهدون فيهتكون األمور يف

 )٣/١٧٩ج(،  بريوت-دار إحياء التراث: شهاب الدين األلوسي، ط: يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاينروح املعاين  ١
 )١٦( سبقت ترمجته وإيراد البيت املنسوب إليه ص ٢
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 ٣٢

 نظراً بالنـسبة    ، فإن يف إطالقه     فإضافة إىل ما سبق     أما إطالق لفظة احلواري على اخلليل      و
  كما - متوجهة من األعلى إىل األدىن األنبياء وأتباعهم عالقة مصاحبة؛ ألن العالقة بني ألتباع األنبياء

 أبـابكر ختذت  التخذاً خليالً   لو كنت م  : (  يدل على ذلك قول النيب     ،  وليست عالقة خلة   -١سبق
 .٢)وصاحيب أخي ولكن

 مل يوصف بوصف اخللة فـال       فإن كان أبو بكر الصديق وهو أقرب الناس إىل الرسول           
 .ميكن أن يوصف به من هو دون ذلك

من تصلح هلم اخلالفـة     ( لفظة احلواريني على     أطلقن  ي املفسر ن بعض أو سبق القول كذلك ب    
 ) تظهر عليهم سيما العبادة وأنوارها، وامللوك والصباغني، ومن،والصيادين 

؛ إذ ال تصلح اخلالفة إال ملـن         فيصحواريني على من تصلح هلم اخلالفة       فأما إطالق لفظ احل   
، وأتبـاع    اؤهم يف محل دعـوم    هم خلف و  ، ، وأتباع األنبياء من أخلص الناس      خلص من العيوب  

 وبعد رفعه ملـن مل      ، املدن اليت بعثهم إليها      ياته إىل ، يف ح    كانوا خلفاءه يف محل دعوته      عيسى
 .تبلغهم من بين إسرائيل

، فليس لذلك صلة بأصل االشـتقاق   والصباغنيقهم لفظ احلواريني على الصيادين   وأما إطال 
، واألوفق يف إطالق     هنوها ومهن امت  لى حالة كان عليها هؤالء األتباع     ، بل هو إطالق يدل ع      اللغوي
 .٣ مث إطالق املعىن املناسب هلا وتفسري اللفظة يف اللغةصل االشتقاق النظر يف أالتسمية

 فإنه وإن كان بعيداً     ر عليهم سيما العبادة وأنوارها    إطالقهم لفظ احلواريني على من تظه     أما  و
يصح بالنسبة ألتباع األنبياء، ألم مـن أكثـر         ف عن أصل االشتقاق وال أراه سبباً مباشراً يف التسمية        

 .ة ، حىت تظهر آثار هذه العبادة عليهمالناس عباد

كانوا احلواريني   من    عيسى   وذكرهم أن أتباع     إطالقهم لفظ احلواريني على امللوك    وأما  
 .ن الذي بعث فيه املسيح ملخالفته للواقع التارخيي للزم؛  ال يسلم ملوكاً فإنه

  لرومانية اليت كانزمن االمرباطورية ا  كانت نشأته ومبعثه يف فلسطنيذلك أن املسيح 
                                                   

 )٢٠(ص ١
 ).٣٦٥٦( ، رقم احلديث  الصحابة ، باب فضل أيب بكر بعد النيب أخرجه البخاري يف كتاب فضائل ٢
 )١/٤٤٢(انظر يف ذلك كالم ابن عطية يف احملرر الوجيز٣
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 ٣٣

  .٢ هريودس أنتيباس:، حيث بعث املسيح ١ منطقة اجلليل، وكان وايل مركزها يف روما

  : عليها مـن قبـل الرومـان        احلاكم ، وكان  كان يف أورشليم   ويف أواخر أيام املسيح     
 .٣بيالطس البنطي

ـ   بل كانوا جمرد والة وحكام على مناطق حمـدودة         ،ومل يكن هؤالء ملوكاً      ت سـيادة    حت
من فلـسطني    مل يثبت أنه قد خرج       ، واملسيح    ، اليت كان ملوكها بروما     اإلمرباطورية الرومانية 

 . ويؤمن بدعوتهوذهب للقاء أحد امللوك حىت يتبعه

 مل يثبت أن أحداً منهم قد آمن بـدعوة املـسيح            إىل ذلك أن هؤالء احلكام والوالة     يضاف  
      عوة املسيح   واتبعه، بل كانوا هم الذين قاوموا د    حىت إن بيالطس      بإيعاز من كهنة اليهود ،
 .- كما تذكر األناجيل-رار الصلب حبق املسيح الذي أصدر قهو 

 كما يـذكر ذلـك      -مل يكن من عادته اجللوس إىل موائد امللوك        املسيح عليه    كما أن 
هؤالء كـانوا    و ؛ ألن احلظوة كانت لدى احلكام لكهنة اليهود        ل على العكس من ذلك     ب -املفسرون

 ، وكـان  إىل إصدار حكم الصلب حبق املسيح    ، وهم الذين سعوا       العداء  يناصبون املسيح 
 متـردداً   ملمكن أن يكون املسيح     م يكن من ا   ، فل  احلكام يصانعون الكهنة حفاظاً على مناصبهم     

 .على موائدهم

                                                   
أطلق هذا االسم على مناطق خمتلفة عرب عصور خمتلفة إال أنه أطلق يف عصور ما بعد السيب على القسم الواقع يف أقصى الشمال                    : اجلليل١

وسوريا  وحيـدها    ليل السفلى،وحتيط ا فينيقيا     لغربية الثالثة، وقد قسمت إىل قسمني رئيسني، اجلليل العليا ، واجل          من أقسام فلسطني ا   
 ومن أهم مدن اجلليل الـيت ذكـرت يف العهـد             ،  وجبل الكرمل ، ويتبع جبل اجلليل سوريا حالياً        - عكا حالياً  -من الغرب بتوملايس  

دار : القس منيس عبد النور وآخرون ، ط      : دائرة املعارف الكتابية    : انظر. ا اجلليل ، وكفر ناحوم    بيت صيدا ، والناصرة ، وقان     : اجلديد
 ) ٥٦٥ -٥٦١/ ٢ ( القاهرة الطبعة الثانية ، دون تاريخ-الثقافة

ى تلـك الواليـة        أحد أبناء هريودس الكبري الثالثة ، عينه والده حاكماً على اجلليل وبريية ، مث صادق القيصر عل                 :هريودس أنتيباس  ٢
: انظـر ) .م٣٩ -٦(وقد عاش أنتيباس يف الفترة ما بني . وهو الذي قام بقتل يوحنا املعمدان بإيعاز من من سالومي ابنة زوجته هريوديا       

 )١٧٠ -١٦٩/ ٨(دائرة املعارف الكتابية 
، وكانت سلطته مطلقة    ) م٢٦(يوس عليها سنة     الوايل الروماين اخلامس على منطقة اليهودية ، عينه االمرباطور طيرب          :بيالطس البنطي  ٣

إال على املواطنني الرومانيني ، وكان لليهود يف عهده نوع من احلرية واحلكم الذايت، إال فيما خيتص بقضايا احلكم باملوت فال بد مـن                        
ر قيامه بقتل جمموعة من اجلنـود        من منصبه  إث    - احلاكم الروماين على سوريا    -الرجوع فيها إىل الوايل الروماين ، وقد خلعه فيتليوس          

      السامريني ، وكان قد لبث يف والية اليهودية عشر سنوات ، وهو الوايل الذي أصدر مرسوم الصلب حبق املـسيح ، ونفـذ بإشـرافه                         
 )٣١٢ -٣١٠/ ٢(دائرة املعارف الكتابية:  انظر- كما يعتقد النصارى–
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 ٣٤

 :ةــــــاخلالص

 جحفإن الذي يتـر   ) واريح(ملعىن كلمة   هل اللغة واملفسرين    بعد هذا البيان يف بسط أقوال أ      
هو إطالقها مبعـىن    :  وعموم إطالقها على أتباع مجيع األنبياء       يف أصل االشتقاق وسبب التسمية     لدي

 ختصيص له فأنصار األنبيـاء كـثريون      ، والثاين تقييد لألول و     ، أو خلصاء األنبياء وصفوم     األنصار
لصوا يف االتباع   ، الذين صدقوا يف النصرة وأخ      منهم الصفوة    احلواريني هم اخلواص من األنصار     لكن

 ١ يف القرآن الكرمي   ى أتباع عيسى     حني أطلق هذا اللفظ عل      اهللا    بدليل أن   ، وثبتوا على ذلك  
 .يتأتى إال خلاصة األنصار وصفومال ، وهذا  الثبات واإلخالص ذلك يف مواقف النصرة وكان

لى عموم إطالق لفظة احلواريني على اخلواص مـن          الدال ع   هو الصحيح الراجح   فهذا املعىن   
 .وهو الرجوع: وهو شدة البياض، أم من احلَور: ، سواء كان اشتقاقها من احلَور أتباع مجيع األنبياء

هاً  هو اإلطالق على األمر املعنوي، تشبي       - بالتحريك –  احلَور   يف اإلطالق من   راجحاللعل  و
 . ائه، يف خلوصه ونق للحواريني بالبياض

، لكن الكلمة قد يكـون هلـا يف    نعم قد يكون أصل الكلمة داالً على البياض مبعناه احلسي      
، ويستقر عرف االستعمال على املعىن املنقول         جلامع بينهما   معىن مث تنقل عنه إىل معىن آخر       أصل اللغة 

 .إليه

لوص وصفاء  على اخل  أطلق أيضاً    ولكنهة يطلق على البياض مبعناه احلسي       فأصل احلَور يف اللغ   
 استمداداً من هـذا     ض، مث استقرت التسمية باحلواريني     تشبيهاً لكل ذلك بالبيا    املقصد ونقاء السريرة  

 .املعىن املنقول إليه من املعىن األصلي

 مث قال بعـد استعراضـه       ،٢) احلواري اسم موضوع خلاصة الرجل وخالصته      : (قال الرازي 
 فقد صار بعرف االستعمال دلـيالً       ذا عرفت أصل هذا اللفظ    فإ(  ):حواري(قوال يف معىن كلمة     األ

 .٣)على خواص الرجل وبطانته

   الطرح التام لإلطالق من املعـىن احلـسي        عنوي    وليس معىن ترجيح االطالق من األمر امل      
 بلبس البيـاض أو      وما قال به بعض املفسرين من أن سبب التسمية هو اشتهار أصحاب عيسى            

 قـد   ، فقد يكون أصحاب عيـسى        فإن ذلك قد يكون له وجه يف التسمية       تبييضهم الثياب،   

                                                   
 )١٣( راجع اآليات املذكور ا خرب احلواريني ص ١
 )٨/٦٩(التفسري الكبري  ٢
 )٧٠/ ٨(التفسري الكبري ٣
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 ٣٥

  فيجتمع   -كما تتميز بعض الفئات بلباس خاص م مييزهم عن غريهم         -ومتيزوا بلبس البياض  شهروا  
 .نقاء الظاهر ونقاء الباطن بذلك ألصحاب عيسى 

ياً يضاف إىل املعـىن      معىن فرع  - لبس البياض، أو تبييض الثياب     –فيمكن اعتبار هذا املعىن     
 . األصلي ، الذي هو اخللوص وصفاء املقصد ونقاء السريرة

  قال إن أصل االشتقاق من احلَور       وبني قول من   ا اإلطالق نه ال خالف بني ترجيح هذ     كما أ 
، فـإن هـذه       حىت ثبت نقاؤه وترجح خالصه      واحلواري هو من روجع يف اختياره      ، وهو الرجوع 

 . وصفاء املقصدا نقاء السريرة ، ويظهر ا اخللوصاملراجعة هي اليت يثبت 

 علـى اخـتالف      قد استقرت تسميتهم بـاحلواريني      خواص أتباع عيسى     وأخرياً فإن 
 ومل يشذ أحد عن هـذه        قد مت على تسميتهم باحلواريني     ، إال أن اإلمجاع    األسباب يف تلك التسمية   

 . وسنة رسولهالتسمية اليت ثبتت يف كتاب اهللا

 وعلماء امللل، واألدباء وكل     ي اليت يصطلح عليها كتاب التاريخ     ل وجند هذه التسمية ه     ب  
 من كتب يف العربية، كلهم يستخدمون نفس املصطلح يف احلديث عن خواص أتباع املـسيح                

، أم   تباع والتفصيالت اخلاصـة ـم     ، حول شخصيات هؤالء األ     سواء اتفقوا مع مصادر النصرانية    
 .اختلفوا عنهم
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 ٣٦

  الثايناملبحث
  يف مصادر النصارى"ناحلواريو" ةمدلول لفظ

 بل جيد "احلواريون" ال جيد ذكراً لكلمة إن املتأمل لنصوص الكتاب املقدس بطبعاته العربية
 ."التالميذ" و"الرسل" : ، منها لفظتا أتباع املسيح خواصألفاظاً أخرى للداللة على

 (apostles)و  (disciples) جند لفظيت قدس النسخ اإلجنليزية للكتاب امل يف إحدى و
 يف إجنيل مىت  جاء  االثين عشر الذين اختارهم بنفسه ، على خواص أتباع عيسى انطلق ت
 :إلصحاح العاشرا

(He called his twelve disciples to him and gave them 
authority to drive out evil spirits and to heal every disease and 
sickness. These are the names of  the twelve apostles….)١   

 :وما يقابل هذا النص يف العربية هو

 االثين عشر وأعطاهم سلطاناً على األرواح النجسة ليطردوها ويـشفوا           تالميذهمث دعا إليه    ( 
 .٢...) رسوالًكل مرض وعلة ، وهذه أمساء االثين عشر

 اللتني قابلهما  (apostles) - (disciples)دم لفظيت يالحظ أن النص اإلجنليزي استخ
 .التالميذ والرسل: يف النص العريب لفظيت 

  .٤احلواري ، التابع ، املريد  : (discipie)٣ كلمة  جاء يف قاموس املورد يف ترمجة 

رسالة : (apostolate) ، و  ٥رسول ، حواري ، رائد     : (apostle)ويف ترمجة كلمة    
 ٦. أو وظيفته-لرسول أو ا–احلواري 

ومع ذلك فإن الطبعات العربية للكتاب املقدس مل تستخدم لفظة احلواري يف الداللة علـى               
 . ، بل استخدمت ألفاظاً أخرى يف الداللة أقرب األتباع من املسيح 

                                                   
 ٢ -١: ١٠مىت  ١
 ٢ -١: ١٠مىت ٢
٣ (discipie) مفرد اجلمع (disciples) 
) م١٩٨٧( بريوت ، الطبعة احلادية والعشرين سنة        –دار العلم للماليني    : منري البعلبكي ، ط   :  عريب   -قاموس إنكليزي : املورد  : انظر ٤
 )٢٧٨(ص
 )٥٥( صاملورد ٥
  املرجع السابق  ٦
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 ٣٧

ـ حني أورد تعر  ،  وقد أكد هذا األمر معجم املصطلحات الكنسية            ١ف كلمـة احلـواريني    ي
 : لكلمة احلواريني ، والذي جاء فيه٢ املنجد معجميففأورد أوالً تعر

القصار لتحويره أي تبييضه ، الناصح ، احلميم ، الناصر ، وقيل ناصر              : رو ح –احلواري  ( 
 .٣....)رسل املسيح ، وقيل مسوا كذلك خللوص نيتهم ونقاء سريرم : احلواريون. األنبياء 

لفظة احلواريني يف الطبعات العربية للكتاب       لعدم ورود    مث عرض معجم املصطلحات الكنسية    
وال مرة يف الكتاب املقدس يف طبعته العربيـة ، إذ  " احلواريني" ويف حني مل ترد كلمة    ( :املقدس فقال 

  القبطيـة   ٤ أو ما يرادفهما ، فهي ترد مرة واحدة يف الليتورجيا          "الرسل"أو  " التالميذ"لها كلمة   حيل حم 
يف أول طبعة له سـنة      " خدمة الشماس " لعربية ، كما أوردها كتاب       ا ٥بركسسوذلك يف مقدمة اإل   

أعمال آبائنا الرسل األطهار احلواريني املشمولني بنعمة الروح القـدس          ": م ، وهي فصل من      ١٨٥٩
 ".آمني. بركتهم املقدسة تكون معنا

" احلـواريني "ميكن أن حتل حمل صـفة       " األطهار"ومن املالحظ طبقاً ملا سبق ذكره أن صفة         
أعمال : " بركسس يف النص القبطي القدمي هي     ما أن املقدمة التقليدية لفصل اإل     ، ال سي  ٦وتنوب عنها 

 .٧" )آبائنا الرسل بركتهم املقدسة تكون معنا

فظة احلواريني يف الطبعات العربيـة      بديالً عن ل  " التالميذ"و" الرسل"وعلى ذلك تعترب كلمتا     
قة بينـهما   العال بيان    الكلمتني ال بد من حتليل مدلوهلما ، و        للكتاب املقدس ، وملعرفة دالالت هاتني     

 .اليت سبق إيراد مدلوهلا يف معاجم اللغة العربية" احلواريني"وبني لفظة 

 
                                                   

 ) disciples – apostlas(أورد املعجم املرادفات اإلجنليزية لكلمة احلواريني على أا لفظيت  ١
 .وهو معجم لغوي واضعه لويس معلوف ، وهو نصراين ٢
 )٣٨٧(ص) م١٩٨٢( بريوت ، املطبعة الكاثوليكية ، الطبعة الثالثة-دار املشرق: املنجد األجبدي ، ط ٣
تشري هذه الكلمة يف أصل معناها إىل العمل الشعيب أياً كان دينياً أو غري ذلك، مث استخدمت للداللة على اخلدمات الدينية                     : لليتورجياا ٤

اليت كانت تقدم يف اهليكل اليهودي ، واستخدمت يف الكتابات النصرانية كمرادف للعبادة أو للخدمة الروحية أو اجلسدية ، مث احنصر                     
، وبذلك ميكن اعتبارها بديالً لكلمة قداس ، كما تشري أيضاً إىل الـصلوات            ) العشاء الرباين ( لتشري إىل صالة اإلفخارست     استخدامها  

) م٢٠٠٤( القاهرة ، الطبعة الثانية      –مكتبة جملس مرقص    :  معجم املصطلحات الكنسية ، ط     :انظر. الطقسية يف الكنيسة بكافة أنواعها      
)١٩٥ – ١٩٤/ ٣( 
كلمة قبطية أصلها اليوناين مبعىن العمل أو الفعل أو اإلخراج، وتستخدم كمصطلح لسفر أعمال الرسل ، وبوجه خاص                  : ساإلبركس ٥

 ) ١٥ -١٤/ ١(انظر معجم املصطلحات الكنسية . للفصل املنتخب من سفر األعمال للقراءة يف قداس الكلمة
  حبيث إذا ذكر تبادر إىل الذهن مباشرة املقربون من أتباع عيسى            استخدام مصطلح احلواريني كان مبثابة علم يطلق على هؤالء           ٦

ومل يكن استخدامه على أنه جمرد صفة هلؤالء  تنوب عنها صفة األطهار، بدليل أنه إذا ذكر وصف األطهار مل يتبادر إىل الذهن حواريو                        
  .عيسى

 )١٦ – ١٥/ ٢(معجم املصطلحات الكنسية  ٧
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 ٣٨

 :"الرسل"مدلول لفظة : أوالً 
 ، وأصلها الالتـيين   ) Apostolos( مترمجة عن اللفظة اليونانية أبوستولوس      لرسل  ا لفظة  

)Apostolus(اإلجنليزية، ويف  ١ (apostles). 

 : على األصناف التالية داللتها على طائفة من أتباع املسيحاعتبار بوتطلق كلمة رسول 

ذين اختارهم بنفسه من عامـة       ال  من تالميذ املسيح     تطلق على االثين عشر تلميذاً    ) ١(
وملا طلـع النـهار   : (  مدن بين إسرائيل، جاء يف إجنيل لوقا   إىل أتباعه ومساهم بنفسه رسالً وأرسلهم    

 .٢)استدعى تالميذه واختار منهم اثين عشر مساهم أيضاً رسالً

، وكـانوا يرافقونـه يف      مهمات يف حياة املسيح     وقد نيط ؤالء االثين عشر وظائف و      
 .ة اخليانة وما تلتها من أحداث  قبل واقعتنقالته، كما كانوا آخر من كان مع املسيح 

، لذلك اشترط فيمن   وخدمة رسالتهم أقرب املقربني إىل املسيح والرسل ذا االعتبار ه 
 :ينطبق عليه وصف الرسول ذا االعتبار شروط هي كالتايل 

 ، وخص البعض    ٣أن يكون الرسول قد عاصر املسيح ورافقه وأخذ عنه تعاليمه مباشرة          )  أ  
 . ٤بيد يوحنا املعمدان ضرورة كون هذه املرافقة منذ تعميد املسيح 

 .أن يكون املسيح قد دعاه بنفسه واختاره ضمن االثين عشر فرداً )         ب

لـذين   ، ويقصد بذلك أن يكون  ضمن ا        ٥أن يكون قد اخترب ظهور املسيح بعد القيامة       ) ج
 وحتدث إليهم فعاينوا واقعة القيامـة       - حبسب االعتقاد النصراين   -جتلى هلم املسيح بعد موته وقيامته       

 .مباشرة

شهادة بولس الرسول فإن عدد اللذين جتلى هلم املسيح بعد قيامته قد نـافوا علـى                وحبسب  
 :اخلمسمائة فرداً كان من بينهم هؤالء االثين عشر ، جاء يف رسالة بولس األوىل إىل كورنثوس

، وأنه ظهر لبطرس مث لالثين عـشر         أن املسيح مات من أجل خطايانا وفقاً ملا يف الكتاب         ( 
كثر من مخسمائة أخ ما زال معظمهم حياً يف حني رقد اآلخرون ، مث ظهر ليعقوب  وبعد ذلك ظهر أل   

  .٦)وبعد ذلك للرسل مجيعاً، وآخر اجلميع ظهر يل أنا أيضاً
                                                   

 ) ٨/٥٩٤ ( طهران ، بدون تاريخ–مؤسسة مطبوعايت إمساعيليان :  ، طس البستاين بطر:عارفاملدائرة : انظر ١
  .١٣: ٦لوقا  ٢
 )٤٠٣( القاهرة ، الطبعة الثالثة عشرة -دار مكتبة العائلة: خنبة من األساتذة والالهوتيني ، ط: قاموس الكتاب املقدس : انظر ٣
 )٦٣/ ١ ( القاهرة ، الطبعة األوىل–ر الثقافة دا: عادل فرج عبد املسيح ، ط: موسوعة آباء الكنيسة ٤
 .)٦٣/ ١( موسوعة آباء الكنيسة ٥
 ٨-٣: ١٥ كورنثوس ١ ٦
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 ٣٩

  مبكراًوهذه الشروط تنطبق على االثين عشر تطابقاً تاماً فهم كانوا قد عاصروا املسيح 

 .١ل أن يرافقوا املسيح قب بل كان بعضهم من بني تالميذ يوحنا املعمدان 

 :الصنف الثاين ممن يطلق عليهم لفظ الرسول ) ٢(

أو االثـنني    -يطلق لفظ الرسول باعتبار أوسع من االعتبار السابق إذ يطلق على الـسبعني              
 من بني تالميذه وأرسلهم إىل املدن اليت كان ينوي الذهاب            الذين اختارهم املسيح     ٢-والسبعني

 .ها ، ومل يكن االثين عشر من ضمن هؤالء إليها  ليبشروا أهل

وبعد ذلك عني الرب أيضاً اثنني وسبعني آخرين وأرسلهم اثنني اثـنني            : ( جاء يف إجنيل لوقا   
 .٣)ليسبقوه إىل كل مدينة ومكان كان على وشك الذهاب إليه

  ورافقوه ، واختارهم بنفسه    ن أيضاً يسمون رسالً ، فقد عاصروا املسيح         فهؤالء السبعو 
 كما كان االثنا عشر     ألداء مهمة معينة ، إال أن هؤالء السبعني مل يكونوا يف القرب من املسيح               

مل يصاحبوا املسيح بصفة دائمة وبدرجة وثيقة مثل االثين عشر ، إال أم على               (- أي السبعني  -فإم  
 .٤)ون بهالرغم من ذلك كانوا وبصفة دائمة يستمعون إىل تعليمه ويشاهدون معجزاته ويؤمن

 :الصنف الثالث ممن أطلق عليهم لفظة رسول) ٣(

 أو يرافقه يف حياته ، بل مل يؤمن          أطلقت لفظة رسول على بعض من مل يعاصر املسيح          
 ويشترط أن يكون قد عاين قيامة املـسيح ، أو رآه            -حبسب االعتقاد النصراين  -إال بعد موته وقيامته     

 .بعد ذلك 

ر على طائفة ممن آمن باملسيح مؤخراً ، وأشـهر هـؤالء بـولس              وتطلق اللفظة ذا االعتبا   
  اهتدى إثـر ظهـور      ، مث كان أن    الرسول الذي كان معروفاً عنه اضطهاده للمؤمنني باملسيح         

 مث التقى   -كما يزعم بولس  -، ومن مث اعترب يف عداد الرسل ألنه شاهد املسيح عياناً ودعاه           ٥املسيح له 
 . د ذلك عالمة فاصلة يف التاريخ النصراينبتالميذه األوائل ، وأصبح بع

                                                   
 )١٤٢( انظر ص،  أخو بطرس ، كما سيأيت يف ترمجتهمن هؤالء أندراوس احلواري ١
 .يف بعض نسخ الكتاب املقدس أن عدد هؤالء سبعون ويف البعض اآلخر اثنان وسبعون  ذكر ٢
 ١٠:١لوقا  ٣
 )١/٤٤٩(م ٢٠٠٢ مصر ، الطبعة األوىل –مطبوعات إجيلز : مىت هنري ، ط: التفسري الكامل للكتاب املقدس  ٤
 ١٩ -١: ٩ء بولس يف أعمال الرسل ثة اهتداانظر تفاصيل حاد ٥
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 ٤٠

قول يف رسالته األوىل    وقد ذكر بولس عن نفسه أنه يسمى رسوالً ، ودافع عن ذلك بقوة ، ي              
أنتم عمل يدي يف الرب إن مل أكن رسوالً إىل غريكم فإمنا أنا رسول إليكم ألنكم                :( وسإىل كورنثو 

 .١)خنتم رسولييت يف الرب 

    ذا االعتبار أيضاً على غري بولس ممن رأوا املسيح بعد قيامته، وهـذا             وتطلق لفظة الرسول
يشمل مجاعة من املؤمنني الذين كانوا مع التالميذ حني ظهر هلم املسيح، فقد كان ظهوره ألكثر من                 

 .٢مخسمائة فرد كما سبق

ـ                   د وال يعرف حتديداً إن كان مجيع هذا العدد كان مع املسيح يف حياته أم أن بعضاً منهم ق
آمن على أيدي التالميذ األوائل بعد الصعود، أياً كان األمر فإن هؤالء الذين عـاينوا املـسيح بعـد           

 . أو جتلى هلم قد مسوا رسالً حبسب شهادة بولس السابقة-كما يعتقد النصارى-قيامته

 :الصنف الرابع ممن أطلق عليه لفظ رسول)٤ (

جنيل، ويشمل ذلك كل من بذل جهداً        أطلق لفظ الرسول  مبعىن أعم على كل من بشر باإل          
 فما بعده ، فتشمل مثالً أولئك الذين نشطوا مـع الرسـل   لنشر رسالة اإلجنيل من عهد املسيح   

األوائل يف الدعوة ورافقوهم ، ومن هؤالء بعض الشخصيات اليت رافقت بولس الرسول يف تنقالتـه                
 منهم يف رسالته الثانية إىل كورنثـوس         وأسدوا خدمام إىل الكنائس األوىل، وقد ذكر بولس بعضاً        

أما تيطس فهو زميلي ومعاوين من أجل مصلحتكم ، وأما أخوانا اآلخران فهمـا رسـوال                (  :فقال
 .٣)الكنائس وجمد املسيح

 وأصبح أحد املقربني منـه وعاونـه يف          ،  على يد بولس   اوتيطس هذا كان من الذين آمنو     
 - حسب االعتقاد النصراين     –سيح ال يف حياته وال بعد قيامته        ومع أنه مل يشاهد امل     ٤رحالته وأعماله 

 .فقد مسي رسوالً هو ومن على شاكلته 

   أن  همعـض  إذ يرى ب    ، اب النصارى هلم رأي آخر يف تسمية هؤالء بالرسل        إال أن بعض كت 
 الشخص مهما بلغت أعماله وجهوده يف التبشري ال يطلق عليه لفظ الرسول إال إذا عاصر املـسيح أو                 

، ومن هنا يالحظ أن القرن األول من امليالد يوصـف            سواء كان يف حياته أو بعد قيامته      (رآه بعينه   

                                                   
 ٢-١: ٩ كورنثوس ١ ١
 )٢٩(انظر ص ٢
 ٢٣: ٨ كورنثوس ٢ ٣
 )٤١١/ ٢(دائرة املعارف الكتابية: انظر ٤
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 ٤١

 ألن تالميذ املسيح واملبشرين بدعوته يف ذلك العصر كانوا قد عاصـروا املـسيح أو                ،بعصر الرسل   
 .١)رأوه، وذا ميكن القول أن عصر الرسل قد انتهى مبوت الرسل

، ومن هذه    على طائفة ممن اتبع املسيح        رسول باعتبار داللتها   طالقات كلمة هذه هي إ  
 ، وأا تطلـق بـشكل        اإلطالقات يتبني أن لفظة رسول عامة يف كل من بشر برسالة املسيح           

عي ذا اللقب هم االثنا     خاص على بعض من كانت هلم مكانة خاصة يف أداء الرسالة، وأخص من د             
 . بنفسه  قد مساهم رسالًن املسيح عشر إذ أ

وقد صارت كلمة الرسل تطلق كاللقب الرمسي على هؤالء االثين عشر حىت أن البعض يرى               
أن أصل إطالق كلمة الرسل إمنا كان لقباً لالثين عشر الذين اختارهم املسيح مث بعـد ذلـك مشـل                    

 .٢غريهم

سول أمسـاء  أول ما يتبادر إىل الذهن عند ذكر كلمة ر        ( وذكر يف دائرة املعارف الكتابية أن       
 .  ٣)االثين عشر رسوالً ، وبولس الرسول 

من غري أن يعين ذلك أن اللقب ال يشمل غريهم ، بل هو يطلق عليهم على وجه اخلصوص                  
 .لألسباب املتقدمة

 

                                                   
 )٤٨ص(جمموعة أسئلة وأجوبة حول اإلميان واحلياة املسيحية : سؤال وجواب  : بتصرف من ١
 )٨/٥٩٤(دائرة معارف بطرس البستاين : انظر  ٢
 )٩٦/ ٤(دائرة املعارف الكتابية  ٣
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 ٤٢

 ":التالميذ" لول لفظةد م:ثانيا
اليم لداللة على كل املؤمنني الذين قبلوا تع       كلمة التالميذ يف االصطالح النصراين ل      تستخدم  

  . من األلفاظ الدالة على أتباع املسيح ٢ وهي ذا اإلطالق أكثر استعماالً من غريها١املسيح 

 :على ثالثة معاٍن - ذا االعتبار -  كلمة التالميذ يف املصادر النصرانيةويدور استخدام

ميذ ولقب التال   ،  واتبع دعوته يف حياته      يشمل مجيع من آمن باملسيح     :املعىن األول   ) ١
  .٣ يف األناجيل مجيعا ًذا املعىن هو اللقب الوحيد الذي أطلق على أتباع املسيح

 ووقـف يف مكـان      - أي مع االثين عشر    - مث نزل معهم     : (ما ورد يف إجنيل لوقا        : مثاله  
  .٤)سهل هو ومجاعة من تالميذه ومجهور كبري من الشعب

 ٥ الذين اختارهم املسيحاالثين عشرعلى للداللة معىن خاص يستخدم : املعىن الثاين ) ٢

أعطاهم سـلطة علـى      مث دعا إليه تالميذه االثين عشر و       : (مثال ذلك ما ورد يف إجنيل مىت        
 .٦)األرواح النجسة 

 من آمـن باملـسيح       إذ يشمل كل      ؛ معىن أمشل من املعنيني األولني    : املعىن الثالث   ) ٣
 يف احلديث عن فترة ما بعد       األعمال، جاء يف سفر      صعوده    بعد وانضم إىل مجاعة املؤمنني به وبدعوته     

 .٧) وتكاثر عدد التالميذ يف أورشليم فزادت كلمة اهللا انتشاراً : ( صعود املسيح

                                                   
 )٢٢٢(قاموس الكتاب املقدس : انظر ١
 )٢/٣٩٥(دائرة املعارف الكتابية : انظر٢
 )٢/٣٩٥(دائرة املعارف الكتابية : انظر ٣
 ١٧: ٦لوقا  ٤
 )٢٢٢(، قاموس الكتاب املقدس ) ٢/٣٩٥(دائرة املعارف الكتابية  ٥
 ١: ١٠مىت  ٦
 ٧: ٦أعمال الرسل  ٧
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 ٤٣

 ). التالميذ- الرسل (بلفظيت) ناحلواريو(مقارنة لفظة 
 اإلطـالق  عندلفظ  هذا ال ، أن     املسلمني ول لفظ احلواريني يف مصادر    تقدم يف البيان عن مدل    
 .، الذين استجابوا لدعوته وثبتوا عليها  املقربني منهيدل على خواص أتباع املسيح 

الً على نفـس     أن اللفظ املرادف للفظ احلواريني دا      وجند يف الطبعات العربية للكتاب املقدس     
 ألـم    ؛  مشاراً به إىل االثين عشر تلميذاً من تالميذ املسيح            أو التالميذ  لاملعىن  هو لفظ الرس    

كانوا أقرب اجلميع إليه، وقد اختارهم بنفسه وكلفهم بالدعوة يف حياته، وكانوا مرافقني لـه علـى                 
 .  وهم كذلك من قام بأعباء الرسالة بعد صعود املسيحالدوام،

ولكننا ال جند يف لفظيت الرسل والتالميذ ما جنده يف لفظة احلواريني مـن اخلـصوصية ، إذ                  
 فهـي   "ناحلواريو" وعلى غريهم ، أما لفظة       ماً واسعاً يطلق على االثين عشر       هواألوليان تشمالن مف  

 .ختص أقرب األتباع دون غريهم

 وبـني   - مشاراً ا إىل االثين عشر     -وجند يف بعض املراجع النصرانية الربط بني لفظة الرسل        
بطـرس  رة معـارف     جاء يف دائ   كما  باعتبار أن األخرية هي األصل يف التسمية ،        ،لفظة احلواريني   

ألصل لقـب احلـواريني     والرسول عند النصارى املبعوث ، ويف ا      ( :البستاين يف تعريف كلمة رسول    
 . ١) وليكونوا معه أثناء تعليمه يف األرض ،جنيلتارهم املسيح لريسلهم معلمني باإللذين اخاالثين عشر ا

: عـالم مـن قولـه      إىل ما أورده صاحب معجم املنجد يف اللغة واأل         ٢وقد سبقت اإلشارة  
 .٣..)ذلك خللوص نيتهم ونقاء سريرمرسل املسيح ، وقيل مسوا ك: احلواريون(

اإلجنليزية للكتاب املقدس واليت ترمجت يف      إضافة إىل معاين األلفاظ اليت استخدمتها النسخة        
 .٤يف بعض معانيها" احلواريني"العربية بـ

 اسـم  تباع عيسى   أق على خواص    إذا الحظنا كل ذلك جند أن القرآن الكرمي حني أطل         
 بدليل أن بطرس البستاين يقول يف        ، االسم الذي كان معهوداً لدى النصارى      قد استخدم    "احلواريني"

ن لفظ الرسل هو لقب احلواريني االثين عشر ، وهذا يعين أن مصطلح احلواريني قـد                عبارته السابقة إ  
 .عرف قبل مصطلح الرسل

                                                   
 )٥٩٤/ ٨(بطرس البستاين : دائرة املعارف ١
 )٢٨(ص  ٢
 )٣٨٧(املنجد األجبدي ص ٣
 )٢٧(انظر ما سبق ص ٤
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" حواري"سابقاً من قول بعض علماء اللغويات إن أصل كلمة          وإذا أضفنا إىل ذلك ما ذُكر       
ذلك يؤكد أن االسم      فإن ٢ كما تقول بعض املراجع كان يتحدث اآلرامية       أن املسيح    ، و  ١آرامي

 .كان معهوداً لدى النصارى يف القرآن الكرمي  خواص أتباع عيسى الذي أطلق على 

م لفظ احلواريني األخص يف الداللة علـى        ومع ذلك ختلو مجيع الطبعات العربية من استخدا       
 . وتستخدم ألفاظاً عامة كالرسل والتالميذاملقربني من أتباع املسيح 

ذلك فإن اإلمجاع قائم بني املسلمني والنصارى على أن هنـاك أتباعـاً مقـربني مـن                 وبالرغم من   
ن هلم خصوصية عن بقية      ، متيزوا عن سائر أتباعه بقرم منه ومناصرم له ولدعوته ، وبأ            املسيح

املصادر   عليهم يف القرآن الكرمي وتدل      وهو االسم الذي أطلق    –تباعه ، سواء عرفوا باسم احلواريني       أ
كما تذكر ذلك الطبعات العربية      أم عرفوا باسم الرسل أو التالميذ        -النصرانية على أسبقية استخدامه   

  .للكتاب املقدس

                                                   
  )١٠(انظر ما سبق ص ١
 )٤٤(قاموس الكتاب املقدس ص: انظر ٢
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 الفصل الثا�ي

  ودعوتهاملسيح 

    مولد املسيح:املبحث األول وبعثته . 
    أسس دعوة املسيح:املبحث الثا�ي . 
    دعوة املسيحل موقف القبول :املبحث الثالث. 
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 ـهـيـدمت
     

   أخربنا عن القضايا اجلوهرية يف حياتـه   يف حديثه عن عيسى  إن القرآن الكرمي 
دث كذلك عن معجزاته اليت آتاه اهللا عز وجل إياها  وموقف            فأخربنا مبولده واملعجزة يف ذلك ، وحت      

بين إسرائيل منه ومن دعوته وانقسامهم إىل فريقني ، فريق آمن وصدق واتبع وكان منهم احلواريون                  
 بالصد ، وتربص به وبأتباعه الدوائر ، حىت وصل ـم            وفريق كفر وطغى وجترب وقابل دعوته       

 . تعاىل جناه منهماألمر إىل إرادة قتله ولكن اهللا

 ذلك من تفصيالت طفولته ونشأته ، وسرية حياته مع أتباعه  فليس يف القرآن الكرمي     غري أما  
 .وال يف السنة الصحيحة ما يدلنا داللة تفصيلية على ذلك

ولكننا جند يف التاريخ النصراين تفصيالت كثرية فيما يتعلق بتلك الفترة ، وأكثر ما يعتمـد                
 ودعوتـه   و نصوص الكتاب املقدس ، اليت حتدثت بالتفصيل عن حياة املـسيح             عليه يف ذلك ه   

 . مع حوارييه واألدوار اليت قاموا ا معهومواجهته لطغيان بين إسرائيل ، كما حتدثت عن حياته 

 يف هذا الفصل سأركز على ما ذكره القرآن الكرمي وصـحيح            يف حديثي عن املسيح   و
 :اجلها من خالل احملورين التالينييع اليت سأعالسنة يف املواض

 ، ومعجزاته اليت     وبعثته ، ويتضمن احلديث عن املعجزة يف مولده           مولد املسيح    -
 .بعث ا

 ، ويتضمن احلديث عن األوضاع الفاسدة يف         األسس اليت قامت عليها دعوة املسيح        -
 . إلصالحهابين إسرائيل اليت جاء املسيح

 ، ويتضمن الكالم عمن      عن موقف القبول لدعوة املسيح       مث أعرض بعد ذلك للحديث    
آمنوا به وصدقوا دعوته ، وخيص احلديث هنا احلواريني من أتباعه ، من حيث عددهم وأمسـاؤهم يف            

 .مصادر النصارى ومصادر املسلمني
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 املبحث األول
  وبعثتهمولد املسيح 

 
 : مولد عيسى/ أوالً

ابنة عمران ، وكانت أم مرمي حني محلت ا قد نذرت هللا             هو ابن مرمي العذراء      عيسى  
أن جتعل محلها يف خدمة بيت اهللا تقرباً إىل اهللا تعاىل ، فلما وضعت األم محلها كان املولـود أنثـى                     

فأنفذت نذرها ، وجعلت الفتاة يف خدمة بيت اهللا منذ نشأا ، وعهد اهللا ا إىل نيب مـن أنبيائـه                         
ا ، وأنبتها اهللا نباتاً حسناً  وأنشاها تنشئة صاحلة وأجرى هلا بعض الكرامـات                فكفله هو زكريا   

 كلما دخل عليها وجد عندها من الرزق ما مل يأا به أحد فيسأهلا فتقول هو من                 فكان زكريا   
 :عند اهللا ، يقول تعاىل يف وصف والدة مرمي وتنشئتها

® øŒÎ) ÏMs9$ s% ßN r& tøΒ $# tβ≡tôϑÏã Éb>u‘ ’ ÎoΤÎ) ßN ö‘ x‹tΡ šs9 $ tΒ ’ Îû ©Í_ôÜ t/ # Y‘ §ysãΒ ö≅ ¬7s)tGsù û©Íh_ÏΒ ( y7̈ΡÎ) |MΡr& ßìŠÉΚ ¡¡9 $# 

ÞΟŠ Î= yè ø9 $# ∩⊂∈∪ $ £ϑn= sù $ pκ÷J yè |Êuρ ôMs9$ s% Éb>u‘ ’ ÎoΤÎ) !$ pκçJ ÷è |Êuρ 4©s\Ρé& ª!$# uρ ÞΟn= ÷ær& $ yϑÎ/ ôMyè |Êuρ }§øŠs9 uρ ãx.©%! $# 4©s\ΡW{$% x. ( ’ ÎoΤÎ)uρ 

$ pκçJ ø‹£ϑy™ zΟtƒötΒ þ’ ÎoΤÎ)uρ $ yδä‹ŠÏãé& šÎ/ $ yγtG−ƒÍh‘ èŒuρ z⎯ ÏΒ Ç⎯≈ sÜ ø‹¤±9 $# ÉΟŠ Å_§9 $# ∩⊂∉∪ $ yγn= ¬6s)tF sù $ yγš/ u‘ @Αθ ç7s)Î/ 9⎯ |¡ym $ yγtF t7/Ρr& uρ $ ·?$ t6tΡ 

$ YΖ |¡ym $ yγn= ¤x.uρ $ −ƒÌx.y— ( $ yϑ̄= ä. Ÿ≅ yz yŠ $ yγøŠn= tã $ −ƒÌx.y— z># tósÏϑø9 $# y‰y` uρ $ yδy‰Ζ Ïã $ ]% ø— Í‘ ( tΑ$ s% ãΛuqöyϑ≈ tƒ 4’ ¯Τr& Å7s9 # x‹≈ yδ ( ôMs9$ s% 

uθèδ ô⎯ ÏΒ Ï‰Ζ Ïã «!$# ( ¨β Î) ©!$# ä− ã— ötƒ ⎯ tΒ â™!$ t±o„ Î ö tó Î/ A>$ |¡Ïm ∩⊂∠∪ 〈] ٣٧-٣٥:آل عمران[ 

  وتعهد اهللا هلا إيذان      - منذ أن كانت محالً يف بطن أمها       -وكانت هذه التنشئة الطاهرة ملرمي      
 آية للناس ، ومتهيد بني يدي خطب سيقع تتناوهلا فيه األلـسن             باصطفائها من اهللا ألمر جليل يكون     

 :فكانت تلك التنشئة إرهاصاً لدحض ما سيحاك عنها ، بعد وقوع تلك اآلية ،قال تعاىل

® øŒÎ)uρ ÏMs9$ s% èπx6Í×¯≈ n= yϑø9 $# ãΝtƒöyϑ≈ tƒ ¨β Î) ©!$# Å79xsÜ ô¹$# Ï8 t£γsÛ uρ Å79xsÜ ô¹$# uρ 4’ n? tã Ï™!$ |¡ÎΣ š⎥⎫ Ïϑn=≈ yè ø9 $# ∩⊆⊄∪  ÞΟtƒöyϑ≈ tƒ 

©ÉLãΨø% $# Å7În/ tÏ9 “Ï‰ß∨ ó™$# uρ ©Éë x.ö‘ $# uρ yìtΒ š⎥⎫ Ïè Ï.≡§9   ]٤٣ -٤٢: آل عمران  [ 〉 ∪⊃⊇∩ #$

 فـنفخ   وحني بلغت مرمي مبلغ النساء أذن اهللا بوقوع آيته ، فأرسل إليها الروح جربيل               
 : ل تعاىلفيها فحملت بإرادة اهللا وكلمته ، فكانت تلك آية من آيات اهللا ، قا

® öä.øŒ$# uρ ’ Îû É=≈ tGÅ3 ø9 $# zΝtƒötΒ ÏŒÎ) ôN x‹t7oKΡ$# ô⎯ ÏΒ $ yγÎ= ÷δr& $ ZΡ% s3 tΒ $ wŠÏ% ÷ Ÿ° ∩⊇∉∪ ôN x‹sƒ ªB$$ sù ⎯ ÏΒ öΝÎγÏΡρ ßŠ $ \/$ pg Éo !$ oΨù= y™ö‘ r'sù $ yγøŠs9 Î) 

$ oΨymρâ‘ Ÿ≅ ¨V yϑtF sù $ yγs9 # Z |³ o0 $ wƒÈθy™ ∩⊇∠∪ ôMs9$ s% þ’ ÎoΤÎ) èŒθããr& Ç⎯≈ uΗ÷q §9 $$ Î/ y7Ζ ÏΒ β Î) |MΖ ä. $ |‹É)s? ∩⊇∇∪ tΑ$ s% !$ yϑ̄ΡÎ) O$ tΡr& ãΑθ ß™u‘ Å7În/ u‘ 

|=yδL{ Å7s9 $ Vϑ≈ n= äñ $ |‹Å2 y— ∩⊇®∪ ôMs9$ s% 4’ ¯Τr& ãβθä3 tƒ ’ Í< ÖΝ≈ n= äî öΝs9 uρ ©Í_ó¡|¡ôϑtƒ × |³ o0 öΝs9 uρ à8 r& $ |‹Éó t/ ∩⊄⊃∪ tΑ$ s% Å7Ï9≡x‹x. tΑ$ s% 

Å7š/ u‘ uθèδ ¥’ n? tã ×⎦Îi⎫ yδ ( ÿ…ã&s#yè ôfuΖ Ï9 uρ Zπtƒ# u™ Ä¨$ ¨Ζ= Ïj9 ZπuΗ÷q u‘ uρ $ ¨ΨÏiΒ 4 šχ% x.uρ # \øΒ r& $ |‹ÅÒø)̈Β ∩⊄⊇∪ 〈]  ٢١-١٦:مرمي[ 
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 ومولده آية من عند اهللا ، جرت على غري النسق الكوين العام        كان احلمل باملسيح عليه     
يف احلمل بالبشر ووالدم ، فإن السنة العامة جرت على أن احلمل باملخلوق البشري يكـون مـن                  

 النسق العام ، بل كانـت        ذكر وأنثى ، لكن إرادة اهللا وقدرته اليت ال حتد مل تقف عند هذا              :والدين
هناك صور أخرى إلجياد خملوقات بشرية على غري هذه السنة العامة ، متثلت يف أربع صور وجـدت                  

 .بالفعل

 :الصورة األوىل

 إذ خلقه        إجياد خملوق بشري دون أم وال أب، بل كان خلقه من طني وهذا متمثل يف آدم 
$øŒÎ) tΑ ®: ، ونفخ فيه من روحه ، قال تعاىلاهللا تعاىل من طني خملوقاً بشرياً تاماً  s% y7•/ u‘ Ïπs3 Í×¯≈ n= yϑù= Ï9 ’ ÎoΤÎ) 

7, Î=≈yz # Z |³ o0 ⎯ ÏiΒ &⎦⎫ ÏÛ ∩∠⊇∪ #sŒÎ* sù …çµçG÷ƒ§θy™ àM÷‚x tΡuρ ÏµŠ Ïù ⎯ ÏΒ ©Çrρ•‘ (#θãè s)sù …çµs9 t⎦⎪ Ï‰Éf≈ y™ ∩∠⊄∪ 〈]٧٢-٧١:ص [  

 :الصورة الثانية

ن أنثى ، وهذا متمثل يف حواء زوج آدم ، إذ خلقـت             إجياد خملوق بشري من ذكر فقط دو               
من ضلع آدم ، وكان خلقها كما هو خلق آدم تاماً مل مير مبا مير به خلق سائر البشر مـن مراحـل                       

 .اخل...خمتلفة من محل ووالدة، وطفولة 

 :الصورة الثالثة

 ، حيـث    ملسيح            إجياد خملوق بشري من أنثى فقط دون ذكر ، وكان ذلك متمثالً يف ا             
خلقه اهللا بنفخة من الروح ، بقوله كن فيكون ، مث كان احلمل به كسائر الناس ، إذ مل يـصح مـا                       

ولو كانت مدة احلمل غريبـة لـذكرت        (يثبت أن محله كان على غري السنة العامة يف احلمل بالبشر            
الناس ، وهي مدة تـسعة      فليس لنا إذن إال أن نفرض أن مدة احلمل كانت املدة الغالبة الشائعة بني               

 .      ١)أشهر هاللية

 مل كانت على النسق العام يف والدة البشر وما يصاحبها من خمـاض وأ                    وكذلك والدته   
 :يدل على ذلك قوله تعاىل يف وصف حال مرمي ملا جاءها املخاض

® * çµ÷Gn= yϑyssù ñVx‹t7oKΡ$$ sù ⎯ ÏµÎ/ $ ZΡ% s3 tΒ $ |‹ÅÁs% ∩⊄⊄∪ $ yδu™!% y` r'sù ÞÚ$ y‚yϑø9 $# 4’ n<Î) Æíõ‹É` Ï's#÷‚̈Ζ9 $# ôMs9$ s% ©Í_tF ø‹n=≈ tƒ ‘MÏΒ Ÿ≅ ö6s% 

# x‹≈ yδ àMΖ à2 uρ $ \‹ó¡nΣ $ wŠÅ¡Ζ ¨Β ∩⊄⊂∪ 〈] ٢٣-٢٢:مرمي[  

 بعد ذلك أيضاً كحياة سائر البشر ، مرت مبراحل خمتلفة مـن               مث كانت حياة املسيح     
 .طفولة ، فصبا ، فشباب

 
                                                   

 )١٦( القاهرة ، ص-دار الفكر العريب: حممد أبو زهرة، ط:  حماضرات يف النصرانية١
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 :الصورة الرابعة

 .١ خملوق بشري من ذكر وأنثى ، وهذه هي السنة العامة يف مجيع البشر           إجياد

 على غري النسق الذي سارت عليه سنة إجياد عامة الناس كان آية   إذاً فاحلمل باملسيح 
 إليهم ، وقد ذكر امللَك ذلك ملرمي حني بشرها بوالدة من اهللا إىل بين إسرائيل حيث بعث املسيح 

ôMs9$ ®: ك ، قال تعاىلاملسيح، فاستنكرت ذل s% 4’ ¯Τr& ãβθä3 tƒ ’ Í< ÖΝ≈ n= äî öΝs9 uρ ©Í_ó¡|¡ôϑtƒ × |³ o0 öΝs9 uρ à8 r& $ |‹Éó t/ ∩⊄⊃∪ tΑ$ s% 

Å7Ï9≡x‹x. tΑ$ s% Å7š/ u‘ uθèδ ¥’ n? tã ×⎦Îi⎫ yδ ( ÿ…ã&s#yè ôfuΖ Ï9 uρ Zπtƒ# u™ Ä¨$ ¨Ζ=Ïj9 ZπuΗ÷q u‘ uρ $ ¨ΨÏiΒ 4 šχ% x.uρ #\øΒ r& $|‹ÅÒø)̈Β ∩⊄⊇∪ 〈]٢١:مرمي[  

 أي داللة وعالمة للناس على قدرة بارئهم وخالقهم: "ولنجعله آية للناسِ": ( ابن كثريقال 
   وخلق حواء من ذكر بال أنثى ،باهم آدم من غري ذكر وال أنثىأ فخلق  ،الذي نوع يف خلقهم

الرباعية  فتمت القسمة  ، إال عيسى فإنه أوجده من أنثى بال ذكر ،وخلق بقية الذرية من ذكر وأنثى
 .٢) فال إله غريه وال رب سواه ،وعظيم سلطانه الدالة على كمال قدرته

 

                                                   
 )١٨٩-١٨٨(حممد عزت الطهطاوي، ص:  النصرانية واإلسالم:انظر يف تفصيل هذه الصور ١
 )٥/٢٢٠(تفسري ابن كثري ٢
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 :اآلية يف خلق عيسى/ثانياً 
 . ذه الصورة  املذكورة إمنا هو آية منه سبحانهذكر اهللا سبحانه أن خلق عيسى 

ين  داللة واضحة على أمـر      واآلية هي العالمة الدالة على قدرة اهللا ، ويف خلق عيسى            
 ، هـذان     بياما ، وإقامة احلجة على القوم الذين بعث فيهم عيـسى             -خبلق عيسى -أراد اهللا   
 .إثبات قدرة اهللا ومشيئته ، و إثبات أن اإلنسان خملوق من جسد وروح: األمران مها

 :إثبات قدرة اهللا ومشيئته: األمر األول

 ، وأنـه  علن قدرة اهللا  من غري أب ت إن والدة عيسى  : ( يقول الشيخ حممد أبو زهرة    
الفاعل املختار املريد ، وأنه سبحانه ال يتقيد يف تكوينه لألشياء بقانون األسباب واملسببات اليت نرى                
العامل يسري عليها يف نظامه الذي أبدعه اهللا والذي خلقه ، فاألسباب اجلارية ال تقيد إرادة اهللا ألنـه                   

اء مل تصدر عن اهللا جلت قدرته كما يصدر الشيء عـن            خالقها ، وهو مبدعها ومريدها ، فإن األشي       
علته ، واملسبب عن مسببه ، من غري أن يكون للعلة إرادة يف معلوهلا ، بل كانت بفعلـه سـبحانه                     
وبإرادته اليت ال يقيدها شيء مهما يكن شأنه ، وخلق عيسى من غري أب إعالن هلذه اإلرادة األزليـة              

دية ، ويف عصر ساده نوع من الفلسفة أساسها أن خلـق الكـون      بني قوم غلبت عليهم األسباب املا     
كان من مصدره األول كالعلة من معلوهلا ، فكان عيسى آية اهللا على أنه سبحانه ال يتقيد باألسباب                  
الكونية ، وأن العامل كله بإرادته ، ومل يكن سبحانه مبرتلة العلة من املعلول ، تعاىل اهللا عما يقولـون                    

 .١)علواً كبرياً

      

 :إثبات أن اإلنسان خملوق من جسد وروح: األمر الثاين

 بني اليهود الذين سرى يف بعضهم إمهال اجلانب الروحي وجعلوا            كانت والدة املسيح    
السيادة للجسد ، وحصروا كينونة اإلنسان يف جسده ، فزعموا أن اإلنسان جسد ال روح فيه ، وأنه                  

م املادي فحيث فين اجلسم فين اإلنسان ، وكان ناتج هذا القول            ال يوجد من اإلنسان سوى هذا اجلس      
 .إنكار البعث واجلزاء فإذا فنيت األجساد، مل يبق هناك ما يبعث وجيازى

كان  (-أساس خلق اإلنسان  -فلما ولد املسيح من غري أب ، وكان إجياده بدون النطفة املادية           
وها، فكان هذا قارعة قرعت حـسهم ليـدركوا         ذلك إعالناً لعامل الروح بني قوم أنكروها ومل يعرف        

                                                   
 )١٧(حماضرات يف النصرانية ص: انظر ١
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الروح ، وكان آية معلمة ملن مل يعرف اإلنسان إال أنه جسم ال روح فيه ، وهذه آية اهللا يف عيـسى                      
 .١)وأمه عليهما السالم

  

                                                   
 )١٨(حماضرات يف النصرانية ص ١
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 : يف املهدكالم املسيح / ثالثاً 
 حتمله   فلمـا      بعد أن محلت العذراء باملسيح وولدته بعيداً عن أعني الناس ، أتت به قومها             
نسكها وصالح  ترأوه بني يديها استنكروا ذلك مباشرة ، ملا علموه من عذريتها ، إضافة إىل عبادا و               

أهلها ، وسألوها عنه ومن أين أتت به ، فأشارت إليه كما أمرها را ، فازدادوا استنكاراً إذ كيـف                    
:                                   وهو يف املهد، قال تعاىل، فأجرى اهللا املعجزة ونطق املسيح يكلمون من هو صيب يف املهد

® ôMs?r'sù ⎯ ÏµÎ/ $ yγtΒ öθs% …ã&é#Ïϑøt rB ( (#θä9$ s% ÞΟtƒöyϑ≈ tƒ ô‰s)s9 ÏM÷∞Å_ $ \↔ ø‹x© $wƒÌsù ∩⊄∠∪ |M÷z é'¯≈ tƒ tβρ ã≈ yδ $ tΒ tβ% x. Ï8θ ç/ r& 

r& tøΒ $# &™öθy™ $tΒ uρ ôMtΡ% x. Å7•Β é& $ |‹Éó t/ ∩⊄∇∪ ôN u‘$ x©r'sù Ïµø‹s9 Î) ( (#θä9$ s% y# ø‹x. ãΝÏk= s3 çΡ ⎯ tΒ šχ% x. ’ Îû Ï‰ôγyϑø9 $# $ wŠÎ6|¹ ∩⊄®∪ tΑ$ s% ’ ÎoΤÎ) 

ß‰ö7tã «!$# z©Í_9s?# u™ |=≈ tGÅ3 ø9 $# ©Í_n= yè y_uρ $ wŠÎ; tΡ ∩⊂⊃∪ ©Í_n= yè y_uρ % º.u‘$ t7ãΒ t⎦ø⎪ r& $ tΒ àMΖ à2 ©Í_≈ |¹÷ρr& uρ Íο 4θn= ¢Á9 $$ Î/ Íο 4θŸ2 ¨“9 $# uρ $ tΒ 

àMøΒ ßŠ $|‹ym ∩⊂⊇∪ # Ct/ uρ ’ ÎA t$Î!≡uθÎ/ öΝs9 uρ ©Í_ù= yè øg s† # Y‘$¬7y_ $ |‹É)x© ∩⊂⊄∪ ãΝ≈ n= ¡¡9 $# uρ ¥’ n? tã tΠöθtƒ ‘N$Î!ãρ tΠöθtƒ uρ ÝVθãΒ r& tΠöθtƒuρ ß]yè ö/ é& 

$ |‹ym ∩⊂⊂∪ 〈 ]٣٣-٢٧:مرمي  [  

اقتضتها حكمة اهللا ومشيئته، وهذه     وكانت هذه املعجزة بإنطاقه يف املهد تقريراً ألمور كربى          
 :األمور هي

 تقرير عبوديته هللا تعاىل ، وكان ذلك أول ما نطق به وهو متهيد من اهللا تعاىل يف الرد على                    -
 .، وبنوته هللا تعاىلما سيتقوله القوم بعد ذلك من ادعاء ألوهية املسيح 

ر نبوته دحض ملا افترى عليـه        تقرير نبوته  وأنه رسول موحى إليه من عند اهللا ، ويف تقري             -
#?z©Í_9s: "وقوله (اليهود وعلى أمه؛  u™ |=≈ tGÅ3 ø9  .١)تربئة ألمه مما نسبت إليه من الفاحشة"  #$

= ©Í_n: تقرير املعجزات اليت سيجريها اهللا على يديه يف قوله - yè y_uρ % º.u‘$ t7ãΒ t⎦ø⎪ r& $ tΒ àMΖ à2  

≈_Í© ®: قوله تقرير مجلة من الشرائع اليت سيأيت ا يف- |¹÷ρr& uρ Íο 4θn= ¢Á9 $$ Î/ Íο 4θŸ2 ¨“9 $# uρ $ tΒ àMøΒ ßŠ     

$ |‹ym  〈 
 .سالمته وتطهريه من كل دنس ، من يوم والدته إىل موته ومبعثه-

                                                   
 )٥/٢٢٨(تفسري ابن كثري  ١
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 : وبعثتهنشأة املسيح /  رابعاً 
     مل يرد يف القرآن الكرمي وال يف السنة الصحيحة ما يدلنا داللة تفصيلية على حياة املسيح                

                      يف طفولته ونشأته ، إال أنه قد نشأ قطعاً كما ينشأ الصاحلون ، ألن اهللا تعاىل قد تكفل بـذلك
مـا مـن   : ( يف احلديث الذي يرويه أبو هريرة إذ عصمه منذ والدته من خنسة الشيطان كما قال    

ل أبـو   ،  قـا   ) مولود يولد إال خنسه الشيطان فيستهل صارخاً من خنسة الشيطان إال ابن مرمي وأمه             
’ þاقرأوا إن شئتم: هريرة ÎoΤÎ)uρ $ yδä‹ŠÏãé& šÎ/ $ yγtG−ƒÍh‘ èŒuρ z⎯ ÏΒ Ç⎯≈ sÜ ø‹¤±9 $# ÉΟŠ Å_§9 $# ] ١ ]٣٦:آل عمران. 

 عن نفسه وهو يف املهد ينبئ عن التنشئة الصاحلة اليت قـد            وكذلك حديث املسيح    
$tΑ ®: نشأها ، قال تعـاىل     s% ’ ÎoΤÎ) ß‰ö7tã «!$# z©Í_9s?# u™ |=≈ tGÅ3 ø9 $# ©Í_n= yè y_uρ $ wŠÎ; tΡ ∩⊂⊃∪ ©Í_n= yè y_uρ % º.u‘$ t7ãΒ t⎦ø⎪ r& $ tΒ àMΖ à2 

©Í_≈ |¹÷ρr& uρ Íο 4θn= ¢Á9 $$ Î/ Íο 4θŸ2 ¨“9 $# uρ $ tΒ àMøΒ ßŠ $ |‹ym ∩⊂⊇∪ # Ct/ uρ ’ ÎA t$Î!≡uθÎ/ öΝs9 uρ ©Í_ù= yè øg s† # Y‘$ ¬7y_ $ |‹É)x© ∩⊂⊄∪ ãΝ≈ n= ¡¡9 $# uρ ¥’ n? tã tΠöθtƒ 

‘N$Î!ãρ tΠöθtƒuρ ÝVθãΒ r& tΠöθtƒuρ ß]yè ö/ é& $ |‹ym ∩⊂⊂∪ 〈  ] ٣٣ – ٣٠: مرمي[ 

قد نشأ فيما يبدو كما ينشأ الـصبيان يف عهـده             ( و يذكر بعض احملققني أن املسيح     
 وبيت املقدس ، وامتاز بذكاء وعمق ، فلم يكـن يهـتم مبظـاهر               ٢وكان ينتقل مع أمه بني الناصرة     

يقولـون بـه      األشياء؛ بل كان يغوص يف أعماقها ، وكان يسمع املدرسني واحلكماء ، فال يسلم مبا                
 .٣)بل يناقشهم كلما رأى يف كالمهم غموضاً أو ألغازاً مما تعود سواه أن يقبلها دون تفسري أو نقاش

، أوحى اهللا تعاىل إليه بالرسالة ، وكلفه بالقيام بدعوة بـين إسـرائيل              وملا شب عيسى    
 ا عيـسى    وليس يف القرآن الكرمي وال يف السنة الصحيحة نص صحيح عن السن اليت بعث فيه              

، وهـي   ٤ بعض كتاب التاريخ وامللل يذكرون أن السن اليت بعث حينها  هي سن الثالثني              وإن كان 
 .٥، وبدء دعوته بعثة املسيح حتدد االسن اليت تذكرها األناجيل و

 

 

                                                   
 )٢٣٦٦(احلديث أخرجه مسلم يف صحيحه ، حديث رقم ١
 ، وكان سكاا خليطاً من اليهود واألمم ، وقد أصـبحت مـزاراً              كانت قرية يف والية اجلليل ، وهي موطن املسيح        : الناصرة ٢

ومات بعد ذلك من إمـارات الـصليبني إىل الفـتح           ك، وتوالت عليها احل   ) م٣٢٧ت  (مقدساً للنصارى يف عهد االمرباطور قسطنطني     
جنليز ، وهي اليوم خاضعة لالحتالل اإلسرايئلي ، وتعترب من أهـم            إلاإلسالمي بقيادة صالح الدين األيويب مروراً باملماليك واألتراك فا        
 )١١ -٩/ ٧(دائرة املعارف الكتابية: انظر. ت مرمي العذراءاملعامل السياحية ، وفيها كنيسة البشارة املبنية فوق املوقع التقليدي لبي

 )٤٣(ص) م١٩٩٣( القاهرة، الطبعة العاشرة-مكتبة النهضة املصرية:أمحد شليب، ط:املسيحية  ٣
 -م١٩٩٩( بريوت، الطبعة الرابعة   –دار املعرفة   : أمري علي مهنا، و علي حسن فاعور، ط       : الشهرستاين، حتقيق : امللل والنحل   : انظر   ٤

 )٢٩٣-٢/٢٩٢) (م١٩٥٦( بريوت-دار الكتاب اللبناين: تاريخ ابن خلدون،ط: ، وانظر كذلك)١/٢٦٣) (هـ١٤١٥
 ٢٣: ٣لوقا: انظر ٥
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 :معجزات املسيح /خامساً 
عجزات دالة على    كغريه من أنبياء اهللا بعثه اهللا تعاىل إىل قومه وأيده مب           -    كان عيسى   

 جممالً إياها يف سـبع معجـزات        صدق نبوته ، وقد ذكر القرآن الكرمي املعجزات اليت بعث ا            
 .اثنتان منها كانت قبل مبعثه ، ومخس بعدها ، وكلها كانت دليالً واضحة على صدق نبوته ورسالته

 :وهذه املعجزات املذكورة يف القرآن الكرمي هي كالتايل

#$öä.øŒ ® :، قال تعاىل  أب والدته من غري-١ uρ ’ Îû É=≈ tGÅ3 ø9 $# zΝtƒötΒ ÏŒÎ) ôN x‹t7oKΡ$# ô⎯ ÏΒ $ yγÎ= ÷δr& $ZΡ% s3 tΒ $ wŠÏ% ÷ Ÿ° 

∩⊇∉∪ ôN x‹sƒ ªB$$ sù ⎯ ÏΒ öΝÎγÏΡρ ßŠ $ \/$pg Éo !$ oΨù= y™ö‘ r'sù $ yγøŠs9 Î) $ oΨymρâ‘ Ÿ≅ ¨V yϑtF sù $ yγs9 # Z |³ o0 $ wƒÈθy™ ∩⊇∠∪ ôMs9$ s% þ’ ÎoΤÎ) èŒθããr& Ç⎯≈uΗ÷q §9 $$ Î/ y7Ζ ÏΒ 

β Î) |MΖ ä. $ |‹É)s? ∩⊇∇∪ tΑ$ s% !$ yϑ̄ΡÎ) O$ tΡr& ãΑθ ß™u‘ Å7În/ u‘ |=yδL{ Å7s9 $Vϑ≈ n= äñ $ |‹Å2 y— ∩⊇®∪ ôMs9$ s% 4’ ¯Τr& ãβθä3 tƒ ’ Í< ÖΝ≈ n= äî öΝs9 uρ 

©Í_ó¡|¡ôϑtƒ × |³ o0 öΝs9 uρ à8 r& $ |‹Éó t/ ∩⊄⊃∪ tΑ$ s% Å7Ï9≡x‹x. tΑ$ s% Å7š/ u‘ uθèδ ¥’ n? tã ×⎦Îi⎫ yδ ( ÿ…ã&s#yè ôfuΖ Ï9 uρ Zπtƒ# u™ Ä¨$ ¨Ζ= Ïj9 ZπuΗ÷q u‘ uρ $ ¨ΨÏiΒ 4 

šχ% x.uρ # \øΒ r& $|‹ÅÒø)̈Β ∩⊄⊇∪ 〈  ]٢١-١٦:مرمي[ 

øŒÎ) ÏMs9$ ®: كالمه يف املهد ، قـال تعـاىل        -٢      s% èπs3 Í×¯≈ n= yϑø9 $# ãΝtƒöyϑ≈ tƒ ¨β Î) ©!$# Ï8 ç Åe³ u; ãƒ 7πyϑÎ= s3 Î/ çµ÷Ζ ÏiΒ 

çµßϑó™$# ßxŠÅ¡yϑø9 $# ©|¤ŠÏã ß⎦ø⌠$# zΝtƒötΒ $ YγŠ Å_uρ ’ Îû $ u‹÷Ρ‘‰9 $# Íο tÅz Fψ $# uρ z⎯ ÏΒ uρ t⎦⎫ Î/ §s)ßϑø9 $# ∩⊆∈∪ ãΝÏk= x6ãƒuρ }¨$ ¨Ψ9 $# ’ Îû Ï‰ôγyϑø9 $# 

WξôγŸ2 uρ z⎯ ÏΒ uρ š⎥⎫ ÅsÎ=≈ ¢Á9  ]٤٦-٤٥: آل عمران[ 〉 ∪∌⊇∩ #$

 يف املهد وإخبار اهللا تعاىل أمـه مبـا               وقد ذكر ابن جرير احلكمة يف كالم املسيح         
 .١سيكون عليه حاله؛ فذكر أوالً أن ذلك متهيد لرباءة أمه مما سيقذفها به الناس

، فإنه يكلم الناس يف املهـد   داللة واضحة على بشرية املسيح       وذكر ثانياً أن يف ذلك    
     وكهالً ، وهذا دليل على أنه مير مبا مير به سائر الناس من مراحل خمتلفة يف حيام ، وأن املسيح                   

كان يف معاناة أشياء مولوداً ، مث طفالً ، مث كهالً ، يتقلب يف األحداث ويـتغري                  ( - كسائر الناس  –
 .٢)زمنة عليه واأليام ، من صغر إىل كرب ، ومن حال إىل حالمبرور األ

 وهذا دليل على بشريته ونفي ألوهيته اليت يعتقدها النصارى ، ألنه لو كان كما قـالوا ملـا               
 .٣تقلب يف هذه األحوال ، وال كان ذلك جائزاً عليه

 . نفخ الروح فيما كان خيلقه من الطني على هيئة الطري -٣

                                                   
 )٥/٤١٣(تفسري الطربي: انظر  ١
 )٥/٤١٣(تفسري الطربي ٢
  تفصيلي ملعجـزات املـسيح    يف املهد قد أغفل ذكرها يف األناجيل مع أا اهتمت بإيراد        والغريب أن معجزة كالم املسيح     ٣

 يف املهد من إقراره ببشريته وربوبيته هللا عز وجل هو ما جعل النصارى يغفلـون ذكـر هـذه                    وقد يكون ما اشتمل عليه كالمه       
 .املعجزة ألا ختالف معتقدهم يف ألوهية املسيح 
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مه واألبرص، واألكمه هو األعمى الذي ال يبصر شيئاً ، أوهـو مـن ولـد                 إبراء األك  -٤
 .١كذلك

 . إحياء املوتى-٥

 وهذه املعجزات السابقة ذكر ابن كثري أن احلكمة يف كوا على هذا الوجه هـو مناسـبة                 
 بعث يف زمـن     معجزة كل نيب ملا اشتهر به قومه وما يناسب الزمان الذي بعث فيه ، فموسى                

ه السحر ونبغ السحرة يف مصر، فكانت معجزاته مناسبة ملا اشتهر به الزمان ومع ذلك عجز                اشتهر في 
 بعث يف العرب الذين اشتهروا بالفصاحة والبالغة، فأتاهم      الناس عن اإلتيان مبثلها ، وكذلك حممد        

ك دليالً له   بالقرآن املعجز لفظاً ومعىن ، وحتداهم باإلتيان ولو بآية مثله فعجزوا عن ذلك ، فكان ذل               
 بعث يف  زمن     عليهم ، وهكذا كل نيب يبعث يف قومه جبنس ما اشتهر به قومه ، فكذلك عيسى                 

اشتهر فيه الطب واألطباء ، فكانت معجزاته يف بعث املوتى وشفاء املرضى من جنس ما اشتهر بـه                  
 .٢قومه وعجزوا عن اإلتيان مبثله

ات، إال أن بعض احملققني يرى رأياً خمالفـاً         هذا ما ذكره ابن كثري يف احلكمة من هذه املعجز         
، فذكر الشيخ حممد أبو زهرة نقالً عن املؤرخ الفرنسي رينان           لذلك فيما يتعلق مبعجزات عيسى      
 مل يربعوا يف الطب ، ومل يعرف عنهم شهرم به يف زمـن              أن اليهود الذين بعث فيهم عيسى       

بني اليونان الذين نبغ حكماؤهم يف الطب قبل        ، بل كان اشتهار الطب وانتشار صناعته        املسيح  
 .٣ خبمسة قرون، ومل يكن اليهود يف فلسطني من املشتغلني بالطب البارعني فيهبعثة املسيح 

 أن يقال إن معجزاتـه      وعلى هذا فالقول األقرب إىل واقع الزمن الذي بعث يف املسيح            
ترمي إىل إحيـاء    ( ه بغري أب ، فمعجزاته      السالفة الذكر كانت من هذا اجلنس متفقة مع طبيعة مولد         

 ، فخلْق شكل    ٤الناحية الروحية وإقامة الدليل على وجود الروح ، تلك اليت أنكرها أكثر بين إسرائيل             
من الطني ال حراك فيه  مث النفخ فيه ، فيتحرك ويطري مع أن مادته مل يزد عليها شي ، معناه أن زيادة                       

ست مادية قط فال بد أن تكون روحية ، وجسم امليـت الـذي ال               جديدة طرأت ، وهذه الزيادة لي     
يتحرك وال يعي يصبح بعد دعوة عيسى حياً واعياً دون زيادة مادية عليه ، فمعـىن ذلـك وجـود                    

 .     ٥)الروح

                                                   
 )٥/٤٢٤ (تفسري الطربي ١
 )٢/٤٥( انظر كالم ابن كثري يف تفسريه ٢
 )٢١( النصرانية صحماضرات يف ٣
 .الواقع أن إنكار الروح كان شائعاً لدى الصدوقيني وهم فرقة من اليهود ومل يكونوا أكثر اليهود ٤
 )٤٦ -٤٥(املسيحية ألمحد شليب ص ٥
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 ٥٦

 . إخبار الناس مبا يأكلون وما يدخرون يف بيوم ، مما مل يكن هو حاضراً معهم فيه-٦

يب ، وقد ذكر ابن جرير رداً على ما قد يتومهه البعض مـن أن               وهذا من قبيل اإلخبار بالغ    
هذا من جنس ما يقوله املنجمون والكهان ، فإم يتنبؤون وخيربون الناس مبا غاب عنهم ، فرمبا وقع                  

إن املتنجم واملتكهن معلوم منهما عند مـن        : (الصدق يف كالمهم ، فذكر الفرق بني هذا وذاك بقوله         
ينبئان به عن استخراج له ببعض األسباب املؤدية إىل علمه ، ومل يكن ذلك كذلك               خيربانه بذلك أما    

من عيسى صلوات اهللا عليه ومن سائر أنبياء اهللا ورسله ، وإمنا كان عيسى  خيرب به عن غري استخراج                    
ليـه   وال طلب ملعرفته باحتيال ، ولكن ابتداًء بإعالم اهللا إياه من غري أصل تقدم ذلك احتذاه أو بىن ع                  

أو فزع إليه كما يفزع املتنجم إىل حسابه ، واملتكهن إىل رئيه ، فذلك هو الفصل بني علم األنبيـاء                    
 .١)بالغيوب وإخبارهم عنها ، وبني علم سائر املتكذبة على اهللا أو املدعية علم ذلك

 :وقد ذكر اهللا تعاىل هذه املعجزات األربع األخرية يف قوله تعاىل

® »ωθß™u‘ uρ 4’ n<Î) û©Í_t/ Ÿ≅ƒÏ™ℜ u ó  Î) ’ ÎoΤr& ô‰s% Νä3 çGø⁄Å_ 7πtƒ$ t↔ Î/ ⎯ ÏiΒ öΝà6În/ §‘ ( þ’ ÎoΤr& ß, è= ÷z r& Νà6s9 š∅ ÏiΒ È⎦⎫ ÏeÜ9 $# Ïπt↔ øŠyγx. 

Î ö ©Ü9 $# ã‡àΡr'sù Ïµ‹ Ïù ãβθä3 u‹sù # M ö sÛ Èβ øŒÎ* Î/ «!$# ( Û Ì̃ö/ é& uρ tµyϑò2 F{$# š⇑ tö/ F{$# uρ Ä©óré& uρ 4’ tA öθuΚ ø9 $# Èβ øŒÎ* Î/ «!$# ( Νä3 ã⁄Îm; tΡé& uρ 

$ yϑÎ/ tβθè= ä.ù's? $ tΒ uρ tβρ ãÅz £‰s? ’ Îû öΝà6Ï?θã‹ç/ 4 ¨β Î) ’ Îû y7Ï9≡sŒ ZπtƒUψ öΝä3 ©9 β Î) ΟçFΖ ä. š⎥⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ•Β ∩⊆®∪ 〈  ]ــران : آل عم
٤٩[ 

 : إنزال املائدة من السماء بطلب من احلواريني، قال تعاىل-٧

® øŒÎ) tΑ$ s% šχθ •ƒÍ‘# uθysø9 $# ©|¤ŠÏè≈ tƒ t⎦ø⌠$# zΟtƒötΒ ö≅ yδ ßì‹ÏÜ tGó¡o„ š•/ u‘ β r& tΑ Íi” t∴ãƒ $ oΨøŠn= tã Zο y‰Í← !$ tΒ z⎯ ÏiΒ Ï™!$ yϑ¡¡9 $# ( 

tΑ$ s% (#θà)®?$# ©!$# β Î) ΝçGΨà2 t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ•Β ∩⊇⊇⊄∪ (#θä9$ s% ß‰ƒÌçΡ β r& Ÿ≅ à2 ù'¯Ρ $ pκ÷] ÏΒ ¨⎦È⌡ uΚ ôÜ s?uρ $ oΨç/θè= è% zΝn= ÷è tΡuρ β r& ô‰s% $ uΖ tF ø% y‰|¹ 

tβθä3 tΡuρ $ uηøŠn= tæ z⎯ ÏΒ t⎦⎪ Ï‰Îγ≈ ¤±9 $# ∩⊇⊇⊂∪ tΑ$ s% ©|¤ŠÏã ß⎦ø⌠$# zΝtƒó tΒ ¢Οßγ̄=9 $# !$ oΨ−/ u‘ öΑ Ì“Ρr& $ oΨø‹n= tã Zο y‰Í← !$ tΒ z⎯ ÏiΒ Ï™!$ yϑ¡¡9 $# ãβθä3 s? $ oΨs9 

# Y‰ŠÏã $ oΨÏ9 ¨ρX{ $ tΡÌÅz# u™uρ Zπtƒ# u™uρ y7Ζ ÏiΒ ( $ oΨø% ã— ö‘ $# uρ |MΡr& uρ ç ö yz t⎦⎫ Ï% Î—≡§9  ]١١٤ -١١٢: املائدة[ 〉 ∪⊇⊆⊆∩ #$

 يف األناجيل مضافاً    - عدا كالم املسيح يف املهد ونزول املائدة       – وقد وردت هذه املعجزات     
 .إليها غريها من املعجزات ، مع ذكر مفصل ملا يرافق وقوع املعجزة من أحداث

 : مبا يلي ما ورد يف األناجيل من معجزات املسيح٢وقد أمجل بعض الباحثني

 .٣ألكمه واألبرص إبراء ا-١ 

 .٤ إحياء املوتى-٢
                                                   

 )٤٢٦ -٥/٤٢٥(تفسري الطربي ١
 )٥٦-٥٥(دار االعتصام ، ص: مصطفى شاهني، ط: النصرانية: انظر ٢
 ٣١-٢٧: ٩، ٢: ٨انظر مىت ٣
 ٢٦ -٢٣: ٩ىتم ٤

http://kotob.has.it



 ٥٧

 .١ إخراج الشياطني من الناس-٣

 .٢ االختفاء عن األعني-٤

ة  دئة اضطراب أمواج البحر الثائرة عندما ركب السفينة ومعه بعض أصحابه فوق حبري             -٥
 .٣طربية

 .٤ املشي على املاء-٦

 .٥ تكثري الطعام القليل كي يكفي أصحابه-٧

 .٦ر حتويل املاء إىل مخ-٨

                                                   
 ٣٤ -٢٨: ٨مىت ١
 ٣١: ٢٤لوقا ٢
 ٢٧ -٢٣: ٨مىت ٣
 ٢٥: ١٤مىت ٤
 ٢١ -١٥: ١٤مىت ٥
 ١٠ -١: ٢يوحنا ٦
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 ٥٨

 املبحث الثاين
         أسس دعوة املسيح 

 على أسس ودارت حول حماور ذكرها القرآن الكرمي وحتدثت               قامت دعوة املسيح    
 :عنها األناجيل ، وكان أهم هذه األسس ما يلي

  

 :الدعوة إىل التوحيد اخلالص/ أوالً
فما من رسول إال وقد دعا قومه      الدعوة إىل التوحيد هي حمور رساالت األنبياء مجيعاً ، 

ô‰s)s9 ®: إىل عبادة اهللا وحده، وترك عبادة ما سواه، قال تعاىل uρ $ uΖ ÷Wyè t/ ’ Îû Èe≅ à2 7π̈Β é& »ωθß™§‘ Âχ r& (#ρß‰ç6ôã$# 

©!$# (#θç7Ï⊥ tGô_$# uρ |Nθäó≈ ©Ü9 $# ( Νßγ÷ΨÏϑsù ô⎯ ¨Β “y‰yδ ª!$# Νßγ÷ΨÏΒ uρ ï∅ ¨Β ôM¤)ym Ïµø‹n= tã ä's#≈ n= Ò9 $# 4 (#ρçÅ¡sù ’ Îû ÇÚö‘ F{$# (#ρãÝàΡ$$ sù 

y# ø‹x. šχ% x. èπt7É)≈ tã š⎥⎫ Î/ Éj‹s3 ßϑø9  ]٣٦:النحل [ 〉 ∪∌⊃∩ #$

$! ®:وقال تعاىل tΒ uρ $uΖ ù= y™ö‘ r& ⎯ ÏΒ šÎ= ö6s% ⎯ ÏΒ @Αθ ß™§‘ ωÎ) û©ÇrθçΡ Ïµø‹s9 Î) …çµ̄Ρr& Iω tµ≈ s9 Î) HωÎ) O$ tΡr& Èβρ ß‰ç7ôã$$ sù ∩⊄∈∪ 〈 
 ]٢٥: األنبياء[ 

 قد جاء إىل قومه بدعوة صرحية إىل توحيد اهللا وحده  رمي أن عيسى وقد ذكر القرآن الك
وترك عبادة ما سواه ، سواء كان ذلك املعبود املسيح نفسه حيث أهلته النصارى ونسبته ابناً هللا تعاىل، 

 .أم كان غري املسيح مما يعبد من دون اهللا

⎪⎥ô‰s)s9 txŸ2 š ®:  قال تعاىل Ï%©!$# (# þθä9$ s% χ Î) ©!$# uθèδ ßxŠÅ¡yϑø9 $# ß⎦ø⌠$# zΟtƒó tΒ ( tΑ$ s% uρ ßxŠÅ¡yϑø9 $# û©Í_t7≈ tƒ 

Ÿ≅ƒÏ™ℜ u ó  Î) (#ρß‰ç6ôã$# ©!$# ’ În1u‘ öΝà6−/ u‘ uρ ( …çµ̄ΡÎ) ⎯ tΒ õ8 Î ô³ ç„ «!$$ Î/ ô‰s) sù tΠ§ym ª!$# Ïµø‹n= tã sπ̈Ψyfø9 $# çµ1uρù'tΒ uρ â‘$̈Ψ9 $# ( $ tΒ uρ 

š⎥⎫ ÏϑÎ=≈ ©à= Ï9 ô⎯ ÏΒ 9‘$|ÁΡr& ∩∠⊄∪ 〈] ٧٢:املائدة[ 

$øŒÎ)uρ tΑ ®: وقال تعاىل s% ª!$# ©|¤ŠÏè≈ tƒ t⎦ø⌠$# zΝ tƒó tΒ |MΡr& u™ |Mù= è% Ä¨$ ¨Ζ= Ï9 ’ ÎΤρ ä‹Ïƒ ªB$# u’ ÍhΓé& uρ È⎦÷⎫ yγ≈ s9 Î) ⎯ ÏΒ Èβρ ßŠ «!$# ( 

tΑ$ s% y7oΨ≈ ysö6ß™ $tΒ ãβθä3 tƒ þ’ Í< ÷β r& tΑθ è% r& $ tΒ }§øŠs9 ’ Í< @d, ysÎ/ 4 β Î) àMΖ ä. …çµçF ù= è% ô‰s)sù …çµtGôϑÎ= tæ 4 ãΝn= ÷è s? $tΒ ’ Îû ©Å¤øtΡ Iωuρ 

ÞΟn= ôãr& $tΒ ’ Îû y7Å¡øtΡ 4 y7̈ΡÎ) |MΡr& ãΝ≈ ¯= tã É>θã‹äó ø9 $# ∩⊇⊇∉∪ $ tΒ àMù= è% öΝçλ m; ωÎ) !$ tΒ ©Í_s?ó s∆ r& ÿ⎯ ÏµÎ/ Èβ r& (#ρß‰ç6ôã$# ©!$# ’ În1u‘ öΝä3 −/ u‘ uρ 4 

àMΖ ä.uρ öΝÍκö n= tã # Y‰‹Íκy− $ ¨Β àMøΒ ßŠ öΝÍκ Ïù ( $ £ϑn= sù ©Í_tGøŠ©ù uθ s? |MΨä. |MΡr& |=‹Ï% §9 $# öΝÍκö n= tã 4 |MΡr& uρ 4’ n? tã Èe≅ ä. &™ó©x« î‰‹Íκy− ∩⊇⊇∠∪ 〈 
 ]١١٧ -١١٦: املائدة[ 
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 ٥٩

 :وهذه الدعوة إىل التوحيد قد وردت صرحية يف األناجيل، ومن ذلك

للرب : اذهب يا شيطان فقد كتب    : ( للشيطان من قول املسيح     ما ورد يف إجنيل مىت       -
 .١)إهلك تسجد وإياه وحده تعبد

ل الوصايا اليت    ما ورد يف إجنيل مرقس يف قصة الرجل من الكتبة الذي سأل املسيح عن أو               -
امسع يا إسرائيل الرب إهلنا رب واحد ، فأحـب          : أوىل الوصايا مجيعاً هي   : ( ينبغي العمل ا فقال له    

 .٢)الرب إهلك من كل قلبك، وبكل نفسك، وبكل فكرك، وبكل قوتك، هذه هي الوصية األوىل

ن يعرفوك أنـت    واحلياة األبدية هي أ   :  (  ما ورد يف إجنيل يوحنا منسوباً إىل املسيح          -
 .٣)اإلله احلق وحدك

 

 : رسول أرسله اهللا إىل بين إسرائيلأن املسيح /  ثانيا
 : أمرين    ويتضمن هذا األساس من أسس دعوة املسيح 

 . وعبوديته هللا تعاىل تقرير بشرية املسيح-     أ

 . ببين إسرائيل خصوصية رسالة املسيح-    ب

 : تعاىل وعبوديته هللاتقرير بشرية املسيح

 جيدها تدل داللة واضحة   إن املتأمل لنصوص القرآن الكرمي اليت حتدثت عن عيسى
 برغم والدته بطريقة خمالفة على بشريته وعبوديته هللا تعاىل، إذ جاء فيها ما يبني جبالء أن عيسى 

د النصارى، وكان ملألوف الناس ما هو إال بشر، عبد من عباد اهللا وليس هو إهلاً أو ابن إله كما يعتق
يف  هللا تعاىل أول ما نطق به يف املهد ، قال تعاىل عن أول كالم املسيح تقرير عبودية املسيح

$tΑ ®: املهد s% ’ ÎoΤÎ) ß‰ö7tã «!$# z©Í_9s?# u™ |=≈ tGÅ3 ø9 $# ©Í_n= yè y_uρ $wŠÎ; tΡ ∩⊂⊃∪ 〈 ] ٣٠: مرمي[ 

برأه عن الولد، وأثبت لنفسه أول شيء تكلم به أن نزه جناب ربه تعاىل، و: (قال ابن كثري
 .٤)العبودية لربه

      

                                                   
 ١٠: ٤مىت ١
 ٣٠ -٢٩: ١٢مرقس ٢
 ١٧:٣يوحنا ٣
 )٥/٢٢٨(تفسري ابن كثري ٤
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 ٦٠

  وعبوديته هللا تعاىل يف غري هذا املوضع قال وقد أثبت القرآن الكرمي  بشرية املسيح 
$ * ®: تعاىل عن املسيح  £ϑs9 uρ z>Î àÑ ß⎦ø⌠$# zΟtƒötΒ ¸ξsWtΒ # sŒÎ) y7ãΒ öθs% çµ÷Ζ ÏΒ šχρ ‘‰ÅÁtƒ ∩∈∠∪ (# þθä9$ s% uρ $ uΖ çF yγÏ9≡r& u™ 

î ö yz ôΘr& uθèδ 4 $ tΒ çνθ ç/ u ŸÑ y7s9 ωÎ) Kωy‰y` 4 ö≅ t/ ö/ ãφ îΠöθs% tβθßϑÅÁ yz ∩∈∇∪ ÷β Î) uθèδ ωÎ) î‰ö7tã $ uΖ ôϑyè ÷Ρ r& Ïµø‹n= tã çµ≈ oΨù= yè y_ uρ WξsWtΒ 

û©Í_t6Ïj9 Ÿ≅ƒÏ™ℜ tó™Î) ∩∈®∪ 〈 ]٥٩ - ٥٧:الزخرف[ 

$ ®:وقال تعاىل ¨Β ßxŠÅ¡yϑø9 $# Ú∅ ö/ $# zΟtƒötΒ ωÎ) ×Αθ ß™u‘ ô‰s% ôMn= yz ⎯ ÏΒ Ï&Î#ö7s% ã≅ ß™”9 $# …çµ•Β é& uρ ×πs)ƒÏd‰Ï¹ ( $tΡ% Ÿ2 

Èβ Ÿξà2 ù'tƒ tΠ$ yè ©Ü9 $# 3 öÝàΡ$# y# ø‹Ÿ2 Ú⎥ Îi⎫ t6çΡ ÞΟßγs9 ÏM≈ tƒFψ $# ¢ΟèO öÝàΡ$# 4†̄Τr& šχθ ä3 sù ÷σãƒ ∩∠∈∪ 〈 ] ٧٥:املائدة[ 

ه كسائر رسـل  ( كان رسوالً من عند اهللا            وهذه اآلية األخرية تدل على أن عيسى        
الذين كانوا من قبله فمضوا وخلوا ، أجرى اهللا على يده ما شاء أن جيريه عليها من اآليات والعـرب                     

 .١)كما أجرى على أيدي من قبله من الرسل ؛ حجة هلم على حقيقة صدقهم يف أم هللا رسل

  ، إذ تذكر احتياجه إىل الطعام قواماً لبدنـه          وتدل هذه اآلية أيضاً على بشرية املسيح        
ألن احملتاج إىل الغذاء قوامه بغريه       ( ملا احتاج إىل ذلك      - كما يعتقد النصارى   -ولو كان إهلا أو ابن إله     

 . ٢)وحاجته إىل ما يقيمه دليل واضح على عجزه ، والعاجز ال يكون إال مربوباً ال رباً

عند  كان نبياً مرسالً من      وقد وردت يف األناجيل املعتمدة نصوص تدل على أن املسيح           
 :اهللا  ومن ذلك

 :   لنفسه بأنه نيب ما جاء يف إجنيل لوقا من شهادة املسيح -

 .٣)بل ينبغي أن أسري اليوم و غداً وما يليه، ألنه ال ميكن أن يهلك نيب خارجاً عن أورشليم( 

من يقبلكم يقبلين   : (  شهادة املسيح لنفسه بأنه مرسل من عند اهللا، يف قوله خماطباً تالميذه            -
 .٤)ن يقبلين يقبل الذي أرسلينوم

 حني أجرى اهللا على يديه معجزة إطعـام          شهادة نفر من بين إسرائيل بنبوة املسيح         -
حقاً هذا هـو الـنيب اآليت إىل        : ( مجاعة كثرية من الناس بقليل من الطعام كفاهم وأشبعهم، فقالوا         

 .٥)العامل

 

 
                                                   

 )٥٨٢/ ٨(تفسري الطربي ١
 )٨/٥٨٣(تفسري الطربي ٢
 ٣٣: ١٣لوقا ٣
 ٤٠ :١٠مىت ٤
 ١٤: ٦يوحنا ٥
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 ٦١

 : ببين إسرائيلخصوصية رسالة املسيح 

 هذا األمر نصوص من القرآن الكرمي ، ومن ذلك قوله تعاىل عـن عيـسى                 وقد دلت على  
 :® »ωθß™u‘ uρ 4’ n<Î) û©Í_t/ Ÿ≅ƒÏ™ℜ u ó  Î) ’ ÎoΤr& ô‰s% Νä3 çGø⁄Å_ 7πtƒ$ t↔ Î/ ⎯ ÏiΒ öΝà6În/  ]٤٩: آل عمران[ 〉 ) ‘§

$tΑ ®:  وقوله تعاىل s% uρ ßxŠÅ¡yϑø9 $# û©Í_t7≈ tƒ Ÿ≅ƒÏ™ℜ u ó  Î) (#ρß‰ç6ôã$# ©!$# ’ În1u‘ öΝà6−/ u‘ uρ ( …çµ̄ΡÎ) ⎯ tΒ õ8 Î ô³ ç„ «!$$ Î/ ô‰s)sù 

tΠ§ym ª!$# Ïµø‹n= tã sπ̈Ψyfø9 $# çµ1uρù'tΒ uρ â‘$ ¨Ψ9 $# ( $ tΒ uρ š⎥⎫ ÏϑÎ=≈ ©à= Ï9 ô⎯ ÏΒ 9‘$|ÁΡr& ∩∠⊄∪ 〈 ] ٧٢: املائدة[ 

$øŒÎ)uρ tΑ ®:  وقوله تعاىل s% ©|¤ŠÏã ß⎦ø⌠$# zΝtƒó tΒ û©Í_t6≈ tƒ Ÿ≅ƒÏ™ℜ u ó  Î) ’ ÎoΤÎ) ãΑθ ß™u‘ «!$# / ä3 ø‹s9 Î) 〈] ٦: الصف[ 

 كانت خاصة ببين وقد ورد يف األناجيل ما يدل داللة واضحة على أن دعوة املسيح 
 :إسرائيل، ومن ذلك

وأنت يا بيـت     : (  ما ورد يف إجنيل مىت من اإلشارة إىل بشارة سابقة بنبوة املسيح              -
طلع احلاكم الذي يرعـى     حلم بأرض يهوذا ، لست صغرية الشأن أبداً بني حكام يهوذا ؛ ألنه منك ي              

 .١)شعيب إسرائيل

 لتالميذه بالتوجه إىل بين إسرائيل ، ويهم عـن التوجـه إىل غريهـم                 وصية املسيح  -
ال تسلكوا طريقاً إىل األمم ، وال تدخلوا        : (  ً وذلك يف ما ورد يف إجنيل مىت منسوباً إىل املسيح           
 .٢)الة، إىل بيت إسرائيلمدينة سامرية ، بل اذهبوا باألحرى إىل اخلراف الض

 من امرأة كنعانية تقدمت إليه طالبة منه أن يشفي ابنتها اجملنونة فرفض               موقف املسيح    -
ما أرسلت إال إىل اخلراف الضالة  : ( وعند إحلاحها طلب إليه تالميذه أن جييبها إىل ما طلبت إليه فقال 

 .٣)إىل بيت إسرائيل

                                                   
 ٦: ٢مىت ١
 ٦-٥: ١٠مىت ٢
 ٢٤: ١٥مىت ٣
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 ٦٢

 :الة موسىس لرتصديق رسالة املسيح/ ثالثاً
التوراة اليت جاء ا  جاء مصدقاً ومكمالً ملا جاء يف             خيربنا القرآن الكرمي أن عيسى 

 كان نبياً من أنبياء بين إسرائيل ، وكلهم كانوا ملزمني بشريعة  ، ذلك أن عيسى موسى
ΡÎ) $uΖ̄$! ®: التوراة يعملون ا ويأمرون بين إسرائيل بالتزامها ، قال تعاىل ø9 t“Ρr& sπ1u‘ öθ−G9 $# $ pκ Ïù “W‰èδ Ö‘θçΡuρ 4 

ãΝä3 øt s† $ pκÍ5 šχθ –ŠÎ; ¨Ψ9 $# t⎦⎪ Ï%©!$# (#θßϑn= ó™r& t⎦⎪ Ï%©#Ï9 (#ρßŠ$ yδ tβθ–ŠÏΨ≈ −/ §9 $# uρ â‘$ t6ômF{$# uρ $ yϑÎ/ (#θÝàÏósçGó™$# ⎯ÏΒ É=≈ tF Ï. «!$# (#θçΡ% Ÿ2 uρ 

Ïµø‹n= tã u™!# y‰pκà− 4 Ÿξsù (# âθt±÷‚ s? }¨$ ¨Ψ9 $# Èβ öθt±÷z $# uρ Ÿωuρ (#ρç tIô±n@ ©ÉL≈ tƒ$ t↔ Î/ $ YΨyϑrO WξŠ Î= s% 4 ⎯ tΒ uρ óΟ©9 Οä3 øt s† !$ yϑÎ/ tΑ t“Ρr& ª!$# 

y7Í×¯≈ s9 'ρé'sù ãΝèδ tβρ ãÏ≈ s3 ø9  ] ٤٤: املائدة [〉 ∪⊇⊇∩ #$

ماء البصراء بسياسة ك ، والربانيون هم العلماء احل١واملراد بالذين هادوا يف اآلية هم اليهود
  ٣ ، وأما األحبار فجمع حرب وهو العامل احملكم للشيء٢الناس وتدبري أمورهم والقيام مبصاحلهم

 . بشريعة التوراةفأولئك كلهم إضافة إىل النبيني من بين إسرائيل قد أُمروا أن حيكموا

وكانت التوراة تضم كماً ضخماً من التشريعات ، سنها اهللا تعاىل لتنظيم حياة بين إسرائيل 
وكانت تتسم يف كثري من فروعها بالتشديد واحلزم يف مقابل كثرة عصيان بين إسرائيل وتنصلهم من 

=5Οù ®: التمسك بأوامر اهللا ، قال تعاىل ÝàÎ6sù z⎯ ÏiΒ š⎥⎪ Ï%©!$# (#ρßŠ$ yδ $oΨøΒ §ym öΝÍκö n= tã BM≈ t7ÍhŠsÛ ôM̄= Ïmé& öΝçλ m; öΝÏδÏd‰|ÁÎ/ uρ 

⎯ tã È≅‹ Î6y™ «!$# # ZÏWx. ∩⊇∉⊃∪ ãΝÏδÉ‹÷{r& uρ (# 4θt/ Ìh9 $# ô‰s% uρ (#θåκçΞ çµ÷Ζ tã öΝÎγÎ= ø.r& uρ tΑ≡uθøΒ r& Ä¨$̈Ζ9 $# È≅ ÏÜ≈ t7ø9 $$ Î/ 4 $ tΡô‰tGôãr& uρ t⎦⎪ ÌÏ≈ s3 ù= Ï9 

öΝåκ÷] ÏΒ $ ¹/#x‹tã $ VϑŠ Ï9 r& ∩⊇∉⊇∪ 〈 ]١٦١- ١٦٠: النساء[ 

 كان مصدقاً ملا سبقه من شريعة التوراة ، داعياً إىل العمل ا                 وملا بعث عيسى 
 .ومل ينسخ على يديه إال بعض األحكام اليت كانت تتسم بالشدة ، فخففت على يدي عيسى 

         وهـو   مـصدق لـشريعة التـوراة ،          الذي بعث به عيسى    -وعلى ذلك فإن اإلجنيل     
 يف معظمه مشتمل على وصايا ومواعظ لتهذيب أخالق بين إسرائيل ، والتخفيف مـن               - اإلجنيل -

حدة انكبام على الدنيا ، وعدا بعض األحكام اليت نسخها اإلجنيل خمففاً إياها ، فإنه تابع يف التشريع                  
$øŒÎ)uρ tΑ ®: للتوراة ، يدعو إىل التزام أحكامها والعمل ا ، قال تعاىل    s% ©|¤ŠÏã ß⎦ø⌠$# zΝtƒó tΒ û©Í_t6≈ tƒ Ÿ≅ƒÏ™ℜ u ó  Î) ’ ÎoΤÎ) 

ãΑθ ß™u‘ «!$# / ä3 ø‹s9 Î) $ ]% Ïd‰|Á•Β $ yϑÏj9 t⎦÷⎫ t/ £“y‰tƒ z⎯ ÏΒ Ïπ1u‘ öθ−G9  ]٦: الصف [ 〉 #$

%[$ ®:وقال تعاىل Ïd‰|ÁãΒ uρ $ yϑÏj9 š⎥ ÷⎫ t/ £“y‰tƒ š∅ ÏΒ Ïπ1u‘ öθ−G9 $# ¨≅ ÏmT{uρ Νà6s9 uÙ÷è t/ “Ï%©!$# tΠÌhãm 

öΝà6ø‹ n= tæ 4 / ä3 çGø⁄Å_uρ 7πtƒ$ t↔ Î/ ⎯ ÏiΒ öΝà6În/ §‘ (#θà)̈?$$ sù ©!$# Èβθãè‹ÏÛ r& uρ ∩∈⊃∪ 〈   ]٥٠: آل عمران[ 

                                                   
 )٦/٢٤٩(انظر تفسري الطربي  ١
 .املرجع السابق ٢
 .املرجع السابق ٣
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 ٦٣

$: ( "قال ابن كثري ]% Ïd‰|Á•Β $ yϑÏj9 t⎦÷⎫ t/ £“y‰ tƒ z⎯ ÏΒ Ïπ1u‘ öθ−G9 ≅¨" ، اً هلا ومثبتاًأي مقرر": #$ ÏmT{uρ Νà6s9 

uÙ÷è t/ “Ï%©!$# tΠÌhãm öΝà6ø‹n= tæ   :"على أن عيسى فيه داللة ١) نسخ بعض شريعة التوراة. 

$ ®:  مصدقاً للتوراة يف قوله تعاىلوقد أكد القرآن الكرمي كون عيسى  uΖ ø‹¤s% uρ #’ n?tã 

ΝÏδÌ≈ rO# u™ ©|¤ŠÏè Î/ È⎦ø⌠$# zΝtƒó tΒ $ ]% Ïd‰|ÁãΒ $yϑÏj9 t⎦÷⎫ t/ Ïµ÷ƒy‰tƒ z⎯ ÏΒ Ïπ1 u‘ öθ−G9 $# ( çµ≈ oΨ÷s?# u™ uρ Ÿ≅Š ÅgΥ M} $# ÏµŠ Ïù “W‰èδ Ö‘θçΡuρ $]% Ïd‰|ÁãΒ uρ $ yϑÏj9 

t⎦÷⎫ t/ Ïµ÷ƒy‰ tƒ z⎯ ÏΒ Ïπ1u‘ öθ−G9 $# “Y‰èδuρ ZπsàÏãöθtΒ uρ t⎦⎫ É)−Gßϑù= Ïj9 ∩⊆∉∪ 〈 ] ٤٦: املائدة[ 

 .، ومرة إىل اإلجنيلمرة مسنداً إىل عيسى: فكرر لفظ التصديق مرتني

 يح   وقد ذكر املفسرون أن هذا ليس من قبيل التكرار احملض ، فإن األول يفيد أن املس               
، فتضافر ما يف اإلجنيل مع      ٢مصدق للتوراة بأقواله وأفعاله ، والثاين يفيد أن اإلجنيل نزل مصدقاً للتوراة           

 وعمله يف التصديق للتوراة؛ تأكيداً على ثبوت أحكامها وأا ملزمة لبين إسـرائيل              قول املسيح   
بعض فروع الشريعة ختفيفاً عـن     إال ما نسخه اإلجنيل من       بالعمل مبا فيها، حىت بعد بعثة املسيح        

 .بين إسرائيل

 إمنا جاء مصدقاً لشريعة التوراة               وقد وردت يف األناجيل نصوص تؤكد أن املسيح عليه          
 :داعياً إىل العمل ا، وأنه مل يأت بنسخها نسخاً تاماً ، ومن تلك النصوص

 أللغي الشريعة أو األنبياء،     ال تظنوا أين جئت   : ( ما جاء يف إجنيل مىت من قول املسيح          -
 .٣)ما جئت أللغي، بل ألكمل

فاحلق أقول لكم إىل أن تزول األرض والسماء        : (    مث قال مؤكداً على ثبات شريعة التوراة      
 .٤)لن يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الشريعة حىت يتم كل شيء

                                                   
 )٢/٤٥(تفسري ابن كثري ١
 )١٢/٩(و التفسري الكبري للرازي، ) ٢/٣٦٩(زاد املسري البن اجلوزي: انظر ٢
 ١٥: ٥مىت ٣
 ١٧: ١٦لوقا: ، وانظر كذلك١٨: ٥مىت ٤
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 ٦٤

 :عوة إىل إحياء عقيدة اليوم اآلخرالد/ رابعاً
 رساالت مجيع  من األسس العامة اليت تتفق عليها باليوم اآلخر والبعث والنشوريعترب اإلميان

    : األنبياء ، فهو من األصول اليت يطلق ا على كل الرساالت السماوية اسم اإلسالم، قال تعاىل 
® ¨β Î) š⎥⎪ Ïe$! $# y‰ΨÏã «!$# ÞΟ≈ n= ó™M}  ] ١٩: آل عمران[〉 3 #$

‰pκš$ ®: اليوم اآلخر، قال تعاىلومن أهم دعائم اإلسالم اإلميان ب r'¯≈ tƒ t⎦⎪ Ï%©!$# (#þθãΨtΒ# u™ (#θãΨÏΒ# u™ «!$$ Î/ 

⎯ Ï&Î!θß™u‘ uρ É=≈ tF Å3 ø9 $# uρ “Ï%©!$# tΑ ¨“ tΡ 4’ n? tã ⎯ Ï&Î!θß™u‘ É=≈ tF Å6ø9 $# uρ ü“Ï%©!$# tΑ t“Ρr& ⎯ ÏΒ ã≅ ö6s% 4 ⎯ tΒ uρ öàõ3 tƒ «!$$ Î/ ⎯ ÏµÏF s3 Í×¯≈ n= tΒ uρ 

⎯ ÏµÎ7çF ä.uρ ⎯ Ï&Î#ß™â‘ uρ ÏΘöθu‹ø9 $# uρ ÌÅz Fψ $# ô‰s)sù ¨≅ |Ê Kξ≈ n= |Ê # ´‰‹Ïè t/ ∩⊇⊂∉∪ 〈 ] ١٣٦: النساء  [ 

والتوراة بوصفها إحدى الكتب السماوية األصول ال شك قد احتوت يف أصلها على الدعوة 
، حني ناداه من جانب إىل اإلميان باليوم اآلخر، بل كان ذلك من أول ما ذكره اهللا تعاىل ملوسى 

  :ته ، قال تعاىل خماطباً موسى الطور موحياً إليه رسال

 ® ¨β Î) sπtã$ ¡¡9 $# îπuŠÏ?# u™ ßŠ% x.r& $ pκ Ï÷z é& 3“t“ ôfçGÏ9 ‘≅ ä. ¤§øtΡ $ yϑÎ/ 4©të ó¡n@ ∩⊇∈∪ Ÿξsù y7̄Ρ£‰ÝÁtƒ $ pκ÷] tã ⎯ tΒ ω ß⎯ ÏΒ ÷σãƒ 

$ pκÍ5 yìt7¨?$# uρ çµ1 uθyδ 3“yŠ÷ tIsù ∩⊇∉∪ 〈]١٦ -١٥: طه[ 

≅ö ®: وقال تعاىل t/ tβρ ãÏO ÷σè? nο 4θuŠysø9 $# $u‹÷Ρ‘‰9 $# ∩⊇∉∪ äο tÅz Fψ $# uρ × ö yz #’ s+ö/ r& uρ ∩⊇∠∪ ¨β Î) # x‹≈ yδ ’ Å∀s9 É# ßsÁ9 $# 

4’ n<ρ W{$# ∩⊇∇∪ É# çt à¾ tΛ⎧Ïδ≡tö/ Î) 4©y›θãΒ uρ ∩⊇®∪ 〈 ] ١٩-١٦:األعلى[ 

إال أن اليهود مبرور الزمن وحتريفهم للتوراة، اندثرت لديهم هذه العقيدة ، حىت خلت منـها                
، ويعتقـد أن جـزاء       ، حبيث صار فصيل كبري منهم ال يؤمن بالبعث قـط          ١ تام   التوراة  خلواً شبه   

األعمال إمنا هو يف الدنيا، فمن عمل صاحلاً بسط له يف رزقه وسعد يف دنياه، ومن اقترف اآلثام بلي                   
 .بكل سوء وقدر عليه رزقه وأصابته النكبات

                                                   
 فإنه يراد به مصطلحان أحدمها خاص واآلخر عام، أما اخلاص فرياد بـه األسـفار اخلمـسة                  - عند اليهود  – إذا أطلق لفظ التوراة    ١

أما املصطلح العام فرياد به كل ما مسي بالعهد القـدمي           و،  ) التكوين واخلروج والعدد والتثنية والالويني      : ( املعروفة بأسفار موسى وهي   
ضمن األسفار اخلمسة إضافة إىل باقي أسفار األنبياء ، فإذا أريد بالتوراة األسفار اخلمسة فإا قد خلت متاماً من أي إشارة إىل اليوم                       فيت

 اآلخر  أما بقية أسفار األنبياء ففيها إشارات نادرة إىل اليوم اآلخر ، وهذه اإلشارات النادرة قد اختلف يف تفسريها بني قائل بأن املراد                       
أمحد شليب،  : اليهودية:  انظر   .هو يوم البعث واجلزاء األخروي ، وقائل بأن املراد هو اليوم الذي يستعيد اليهود فيه جمدهم على األرض                 

فقد ذكر أسباب اضمحالل عقيدة اليوم اآلخـر لـدى           )٢٠٧ -٢٠٥(ص) م١٩٩٧(مكتبة النهضة املصرية، الطبعة الثانية عشرة     : ط
 .اليهود
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 ٦٥

قط، حيث ينعمون بعـد هـذا       ومنهم من آمن بالبعث إمياناً مبتوراً ، حيث خصه باليهود ف          
البعث ويعوضون فيه ما فام من النعيم يف حيام األوىل، ومل يكن هذا اإلميان يراودهم إال حني ترتل                  

 .١م النكبات وحتل عليهم املصائب

 جاء مقرراً لعقيدة البعث، وأن جزاء أعمال اإلنسان يف الدنيا سيكون            فلما بعث املسيح    
 :يف اآلخرة، قال تعاىل

® ( tΑ$ s% uρ ßxŠÅ¡yϑø9 $# û©Í_t7≈ tƒ Ÿ≅ƒÏ™ℜ u ó  Î) (#ρß‰ç6ôã$# ©!$# ’ În1u‘ öΝà6−/ u‘ uρ ( …çµ̄ΡÎ) ⎯ tΒ õ8 Î ô³ ç„ «!$$ Î/ ô‰s) sù tΠ§ym ª!$# Ïµø‹n= tã 

sπ̈Ψyfø9 $# çµ1uρù'tΒ uρ â‘$ ¨Ψ9 $# ( $ tΒ uρ š⎥⎫ ÏϑÎ=≈ ©à= Ï9 ô⎯ ÏΒ 9‘$ |ÁΡr& ∩∠⊄∪ 〈 ]٧٢:املائدة[ 

ة إىل اإلميان باليوم اآلخر كانت من أسس دعوة املسيح ومن آكد الدالئل على أن الدعو
 ا ، فإن والدته نفسها بغري أب، وبغري مادة التخلق اإلنساين املألوفة، بل ، معجزاته اليت جاء

 . دليل قوي على وجود عامل آخر غري عامل املادة الذي ال يؤمن اليهود بغريهبنفخة من الروح،

 إياها من إحياء املوتى فيها دليل واضـح علـى أن األجـساد              كما أن معجزته اليت آتاه اهللا     
، ووقفوا عليه   ستبعث بعد موا، وكانت هذه املعجزة دليالً مادياً عاينه اليهود يف عصر املسيح              

بأنفسهم، ومل تكن الدعوة إىل اإلميان باليوم اآلخر والبعث جمرد كالم نظري يطالبون بالتسليم به، بل                
املادي احملسوس الذي ال يؤمن اليهود بغريه؛ حىت ال يدع لديهم جمـاالً للـشك أو                قرن ذلك بالواقع    

 .التكذيب

                                                   
أمحـد  : ، و حقيقة العالقة بني اليهود والنصارى وأثرها على العامل اإلسالمي          )٢٠٧ -٢٠٥( ص أمحد شليب : اليهودية:  ذلك انظر يف   ١

سعد : ، و العقيدة اليهودية وخطرها على اإلنسانية      )٧٤ -٧٣(ص)  م٢٠٠٠ -هـ١٤٢٠( عمان، الطبعة األوىل   -دار املعايل : زايد، ط 
 )٣٤٨-٣٤٥(ص) هـ١٤١٦( القاهرة، مكتبة التابعني جدة ، الطبعة الثانية-حابةمكتبة الص: الدين السيد صاحل ، ط
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 ٦٦

 :الدعوة إىل الزهد والتسامح وذيب األخالق/ خامساً
 كان اليهود معروفني بتكالبهم على الدنيا، وطغيان اجلانب         حني بعث اهللا تعاىل عيسى      

روح إمهاالً مريعاً، ترك أثره على أخالقهـم وتعاملـهم         املادي على حيام، حىت إم أمهلوا جانب ال       
 : وكان من آثار هذا اإلمهال ما يلي

 ، وقد ذكر القرآن الكرمي عنهم ذلك، وبني سبب تلك قسوة قلوم وجفاء طباعهم -
القسوة بأنه طول األمد، واستمراؤهم نقض عهودهم مع اهللا، كما وضح ما ترتب على تلك القسوة 

وامر اهللا وقتلهم أنبياءهم وحتريفهم كتبهم ، وخروجهم عن الطاعة ما وجدوا إىل ذلك من عصيام أل
$ ®: سبيالً، قال تعاىل yϑÎ6sù ΝÍκÅÕø) tΡ öΝßγs)≈ sV‹ÏiΒ öΝßγ≈ ¨Ζ yè s9 $ oΨù= yè y_uρ öΝßγt/θè= è% Zπu‹Å¡≈ s% ( šχθ èù Ìhpt ä† zΟÎ= x6ø9 $# ⎯ tã 

⎯ ÏµÏè ÅÊ# uθ¨Β   (#θÝ¡nΣ uρ $yàym $ £ϑÏiΒ (#ρãÏj.èŒ ⎯ ÏµÎ/ 4 Ÿωuρ ãΑ# t“ s? ßìÎ= ©Ü s? 4’ n? tã 7πoΨÍ← !% s{ öΝåκ÷] ÏiΒ ωÎ) Wξ‹ Î= s% öΝåκ÷] ÏiΒ ( ß# ôã$$ sù öΝåκ÷] tã ôx xô¹$# uρ 

4 ¨β Î) ©!$# =Ït ä† š⎥⎫ ÏΖ Å¡ósßϑø9  ]١٣: املائدة [ 〉 ∪⊃⊆∩ #$

   وكانوا يتباهون بقسوة قلوم ويتخذوا ذريعة لعصيان أوامر اهللا كلما جووا بالنكري على    
سوء أفعاهلم ، فبني اهللا تعاىل أن سبب تلك القسوة هو متردهم على أوامر اهللا وليست هـي ذريعـة                    

 :لتركها كما يتومهون، قال تعاىل

® $ yϑÎ6sù ΝÍκÅÕø)tΡ óΟßγs)≈ sV‹ÏiΒ ΝÏδÌøä.uρ ÏM≈ tƒ$ t↔ Î/ «!$# ãΝÎγÎ= ÷F s% uρ u™!$ uŠÎ; /ΡF{$# Î ö tó Î/ 9d, ym óΟÎγÏ9 öθs% uρ $ oΨç/θè= è% 7# ù=äî 4 ö≅ t/ 

yìt6sÛ ª!$# $ uηø‹n= tæ öΝÏδÌøä3 Î/ Ÿξsù tβθãΨÏΒ ÷σãƒ ωÎ) Wξ‹ Î= s% ∩⊇∈∈∪ 〈      ]١٥٥: النساء[ 

 ، وازدراؤهم ملن هم من غري اليهود مطلقني سوء أخالقهم وغلظة تعاملهم مع اآلخرين -
داع   عليهم لقب األميني ، مستحلني أمواهلم والتعامل معهم بكل ضرب من ضروب التحايل واخل

⎯ô * ®: قال تعاىل ÏΒ uρ È≅ ÷δr& É=≈ tGÅ3 ø9 $# ô⎯ tΒ β Î) çµ÷Ζ tΒ ù's? 9‘$ sÜΖ É)Î/ ÿ⎯ Íν ÏjŠxσãƒ y7ø‹s9 Î) Οßγ÷ΨÏΒ uρ ô⎯̈Β β Î) çµ÷Ζ tΒ ù's? 9‘$ oΨƒÏ‰Î/ ω ÿ⎯ Íν ÏjŠxσãƒ 

y7ø‹s9 Î) ωÎ) $tΒ |MøΒ ßŠ Ïµø‹n= tã $VϑÍ← !$ s% 3 y7Ï9≡sŒ óΟßγ̄Ρr'Î/ (#θä9$ s% }§øŠs9 $ uΖ øŠn= tã ’ Îû z⎯↵ÍhŠÏiΒ W{$# ×≅‹ Î6y™ šχθ ä9θ à)tƒuρ ’ n? tã «!$# z>É‹s3 ø9 $# 

öΝèδuρ šχθ ßϑn= ôè tƒ ∩∠∈∪ 〈 ]٧٥: آل عمران[ 

بل هم يف داخل اجملتمع اليهودي نفسه طبقات يفضل بعضها بعضاً ، وحيق لبعضها ماال حيق                
 كمـا   – طبقة مقدسة اصطفاهم اإللـه       - وهم أبناء الوي بن يعقوب     –للبعض اآلخر، فالالويون    

 فال يأكلون إال من طعام الرب املقدس ، أما غريهم فال ، وهم معفون من واجبات احلرب                   -تقدونيع
 .١ووظيفة الكهانة بأيدهم إىل األبد مبوجب ميثاق أعطامهوه الرب إىل األبد

                                                   
 )٢٧٧(ص) م٢٠٠١ -هـ١٤٢١( عمان، الطبعة األوىل -دار الفكر: حممود نعناعة ، ط: تاريخ اليهود: انظر ١
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 ٦٧

فقد بلغ حب الدنيا لدى اليهود مبلغاً عظيماً         التكالب على الدنيا وحب املال واجلشع ،         -
قدموا على كل شيء رائدهم يف ذلك إنكار كثريين منهم للبعث، وحصرهم حياة             حىت إم كانوا ي   

 : اإلنسان وجزاء أعماله يف الدنيا ، حىت وصفهم القرآن الكرمي بقوله تعاىل

® öΝåκ̈Ξ y‰ÉftGs9 uρ š⇑ tômr& Ä¨$ ¨Ψ9 $# 4’ n? tã ;ο 4θuŠym z⎯ ÏΒ uρ š⎥⎪ Ï%©!$# (#θä.u õ°r& 4 –Šuθtƒ öΝèδß‰tn r& öθs9 ã£ϑyè ãƒ y# ø9 r& 7πuΖ y™ 

$ tΒ uρ uθèδ ⎯ÏµÏn Ì“ ômt“ ßϑÎ/ z⎯ ÏΒ É># x‹yè ø9 $# β r& t£ϑyè ãƒ 3 ª!$# uρ 7ÅÁt/ $ yϑÎ/ šχθ è= yϑ÷è tƒ ∩®∉∪ 〈 ]٩٦: البقرة[ 

 وقد حدا م حرصهم على احلياة إىل مجع األموال من أي طريق كانت ، دون تفريق بني 
=5Οù ®: حالل أو حرام ، قال تعاىل ÝàÎ6sù z⎯ ÏiΒ š⎥⎪ Ï%©!$# (#ρßŠ$ yδ $ oΨøΒ §ym öΝÍκö n= tã BM≈ t7ÍhŠsÛ ôM̄= Ïmé& öΝçλ m; öΝÏδÏd‰|ÁÎ/ uρ ⎯ tã 

È≅‹ Î6y™ «!$# # ZÏWx. ∩⊇∉⊃∪ ãΝÏδÉ‹÷{r& uρ (# 4θt/ Ìh9 $# ô‰s% uρ (#θåκçΞ çµ÷Ζ tã öΝÎγÎ= ø.r& uρ tΑ≡uθøΒ r& Ä¨$ ¨Ζ9 $# È≅ ÏÜ≈ t7ø9 $$ Î/ 4 $ tΡô‰tGôãr& uρ t⎦⎪ ÌÏ≈ s3 ù= Ï9 öΝåκ÷] ÏΒ 

$ ¹/#x‹tã $VϑŠ Ï9 r& ∩⊇∉⊇∪ 〈 ]١٦١-١٦٠: النساء[ 

     وكان متويل كرب هذا االجتاه من التكالب على الدنيا هم أحبار اليهود وكهنتهم الذين 
لبسوا مسوح الدين وأخفوا حتتها مطامعهم، فكانوا جيمعون الدنيا باسم الدين ويكرتون األموال 

 :بذريعة الشريعة، وقد شهد عليهم القرآن الكرمي بذلك، قال تعاىل

® * $ pκš‰ r'¯≈ tƒ t⎦⎪ Ï%©!$# (#þθãΖ tΒ# u™ ¨β Î) # Z ÏWŸ2 š∅ ÏiΒ Í‘$ t6ômF{$# Èβ$ t7÷δ”9 $# uρ tβθè= ä.ù'u‹ s9 tΑ≡uθøΒ r& Ä¨$ ¨Ψ9 $# È≅ ÏÜ≈ t6ø9 $$ Î/ 

šχρ ‘‰ÝÁtƒuρ ⎯ tã È≅‹ Î6y™ «!$# 3 š⎥⎪ Ï%©!$# uρ šχρ ã” É∴õ3 tƒ |=yδ©%! $# sπÒÏø9 $# uρ Ÿωuρ $ pκtΞθà)ÏΖ ãƒ ’ Îû È≅‹ Î6y™ «!$# Νèδ÷ Åe³ t7 sù 

A># x‹yè Î/ 5ΟŠ Ï9 r& ∩⊂⊆∪ tΠöθtƒ 4‘yϑøt ä† $ yγøŠn= tæ ’ Îû Í‘$tΡ zΟ̈Ζ yγy_ 2” uθõ3 çGsù $ pκÍ5 öΝßγèδ$ t6Å_ öΝåκæ5θãΖ ã_uρ öΝèδâ‘θßγàß uρ ( # x‹≈ yδ $ tΒ 

öΝè?÷” t∴Ÿ2 ö/ä3 Å¡àΡL{ (#θè%ρ ä‹sù $ tΒ ÷Λä⎢Ζ ä. šχρ â“ ÏΨõ3 s? ∩⊂∈∪ 〈 ]٣٥ -٣٤: التوبة[ 

حق تفـسري   (    وقد بلغ من انكباب أحبار اليهود وكهنتهم على الدنيا أن جعلوا ألنفسهم             
النصوص ، ومل تكن القرابني مقبولة إال إذا قدمت على يد أحد الكهنة ، وكانوا معفني من الضرائب                  

ني ، وقد مجعـوا بـذلك       وتقدم هلم العشور من نتاج الضأن ، ويأخذون ما بقي يف اهليكل من القراب             
أمواالً ضخمة وثراًء عظيماً ، وامتازت ثروم بأن عدت مقدسة ، وشخصيام بأا كانت الوسـيلة          

 .١)إىل اهللا ، وبذلك أصبحوا يف كثري من األحوال أقوى من امللوك أنفسهم

 كان من أهم ركائز دعوته احلد من الطغيان املادي الذي سـرى يف              فلما بعث عيسى    
سرائيل ، والعمل على ذيب أخالقهم الشرسة ، ولفـت انتبـاههم إىل اجلوانـب الروحيـة                 بين إ 

واألخالقية اليت أمهلوها ، حىت ترك ذلك اإلمهال أثره قسوة يف طبـاعهم ، وشراسـة يف أخالقهـم                   
 .وحرصاً على الدنيا حدا م إىل ارتكاب ما حرم اهللا عليهم

 :ذه الركيزة من ركائز دعوته يف هوكان من أهم ما دعا إليه املسيح 

                                                   
 )٢١٤ -٢١٣(أمحد شليب ص: اليهودية ١
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 ٦٨

 : إنكاره على اليهود تعلقهم باملال ، ووصف من يفعل ذلك بأنه عبد للمال -

ال ميكن ألحد أن يكون عبداً لسيدين؛ ألنه إما أن يبغض أحدمها فيحب اآلخر وإمـا أن                 ( 
 .١)يلزم أحدمها فيهجر اآلخر، ال ميكنكم أن تكونوا عبيداً هللا واملال معاً

 :التسامح وذيب األخالق ، ومما يدل على ذلك ما جاء يف إجنيل مىتدعوته إىل  -

يا رب كم مرة خيطيء إيل أخي فأغفر له؟ هل إىل سـبع             : وعندئذ تقدم إليه بطرس وسأله    ( 
 .٢)ال إىل سبع مرات بل إىل سبعني سبع مرات: مرات؟ فأجابه يسوع

 ٣لويـل لكـم أيهـا الكتبـة       ا:  (  النكري على من اختذوا الدين مطية ألغراض دنيويـة           -
 املراؤون فإنكم تلتهمون بيوت األرامل وتتذرعون بإطالة صلواتكم، لذلك سترتل بكم            ٤والفريسيون
 .٥)دينونة أقسى

 

                                                   
 ٢٤: ٦مىت ١
 ٢٢ -٢١: ١٨مىت ٢
  درس النـاموس وتفـسريه       -١:ون كذلك بالناموسيني ومعلمي الشريعة ، وهم طائفة من اليهود اختصت بثالثة أمور            ويعرف: الكتبة ٣

 التعليم ، وكان -٣ دراسة األسفار اإلهلية تارخيياً وتعليمياً  -٢وشرحه شرحاً مدنياً ودينياً ، وكانوا حياولون تطبيقه على احلياة اليومية              
  ويف عهـد     - اجمللس األعلى لليهـود    -تمع اليهودي ، كما كان عدد كبري منهم ميثلون الشعب يف السنهدرمي           للكتبة شأن عظيم يف اجمل    

 تصدى لدعوته مجاعة كبرية من الكتبة وكانوا من احملرضني على قتله وصلبه ، ويعتقد النصارى أنه تقع على الكتبة جـزء                      املسيح
 )٧٦٠ -٧٥٩( املقدس صقاموس الكتاب: انظر. كبري من مسؤولية صلب املسيح

 إحدى فرق اليهود الرئيسة ، كانوا يؤمنون جبميع أسفار العهد القدمي إضافة إىل األسفار الشفوية املنسوبة إىل موسى                 : الفريسيون ٤
كما كانوا يؤمنون بالبعث وقيامة األجساد ووجود األرواح ، وعرف عنهم متسكهم الشديد بالناموس ، وكانوا يف أول عهدهم مـن                     

ر أخالقهم حىت اشتهر معظمهم بالرياء والكذب ، وكانوا من ألد أعداء املـسيح              نبل الناس خلقاً وأنقاهم ديناً غري أن مرور الزمن غي         أ
 )٦٧٥ -٦٧٤( قاموس الكتاب املقدس ص: انظر. وأكثرهم مقاومة له ولدعوته

 ١٤: ٢٣مىت ٥
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 ٦٩

 : واملخلوقنيالدعوة إىل الصلة املباشرة بني اهللا تعاىل/ سادساً
لى مقاليـد    يف بيئة كان أحبار اليهود وكهنتهم قد استحوذوا فيها ع              بعث املسيح   

الدين والدنيا ، ونصبوا أنفسهم وسائط بني الناس وخالقهم ، فال تقبل من الناس عبادام ونذورهم                 
ما مل تكن مبباركة هذا الكاهن أو ذاك، بل كان املعتقد أن القرابني تكفر ذنـوب النـاس ومتحـو                    

أن يقرب القرابني بالطريقة    مل يكن أحد غري الكهنة يستطيع       ( خطاياهم إذا باركتها يد الكاهن ، ألنه        
الصحيحة ، أو يفسر الطقوس أو األسرار الدينية تفسرياً آمناً من اخلطأ، وكان هؤالء طبقة مغلقـة ال                  

 .١)يستطيع أحد أن ينتمي  إليها إال أبناء ليفي

ألحبار والكهان هذه الوظيفة أن أثروا ثراء فاحشاً من وراء أمـوال            اكان من نتاج احتكار     و
$ * ®: اليت كانوا يأخذوا من الناس، وقد حكى القرآن الكرمي عنهم ذلك، قال تعـاىل             القرابني   pκš‰r'¯≈ tƒ 

t⎦⎪ Ï%©!$# (# þθãΖ tΒ# u™ ¨β Î) # Z ÏWŸ2 š∅ ÏiΒ Í‘$ t6ômF{$# Èβ$ t7÷δ”9 $# uρ tβθè= ä.ù'u‹s9 tΑ≡uθøΒ r& Ä¨$ ¨Ψ9 $# È≅ ÏÜ≈ t6ø9 $$ Î/ šχρ ‘‰ÝÁtƒuρ ⎯ tã È≅‹ Î6y™ 

«!$# 3 š⎥⎪ Ï%©!$# uρ šχρ ã” É∴õ3 tƒ |=yδ©%! $# sπÒÏø9 $# uρ Ÿωuρ $ pκtΞθà)ÏΖ ãƒ ’ Îû È≅‹ Î6y™ «!$# Νèδ÷ Åe³ t7sù A># x‹yè Î/ 5ΟŠ Ï9 r& ∩⊂⊆∪ 〈 
وذلك أم كانوا يأكلون الدنيا بالدين      .....  األحبار هم علماء اليهود    : (قال ابن كثري  ،  ]٣٤:التوبة[

 .٢)ومناصبهم ورياستهم يف الناس، يأكلون أمواهلم بذلك

ة هؤالء على اجملتمع اليهودي كبرية، حىت حتولت إىل سالح مسلط على رقبـة              وكانت سلط 
يأمرون وينهون، وحيرمون وحيللون، ومل يقتنعوا مبد سلطام على املسائل الدينية فقط ،             ( الشعب فبه   

 .٣)بل راحوا حيولون كل مشكالت احلياة إىل مسائل دينية ، وبذلك أخضعوها إىل سلطام

 الكرمي عن احلالة اليت وصل إليها اليهود مع أحبارهم، ووصفها بأا ضـرب  وقد عرب القرآن  
 :من ضروب الربوبية من اليهود ألحبارهم، قال تعاىل

® (# ÿρä‹sƒ ªB$# öΝèδu‘$ t6ômr& öΝßγuΖ≈ t6÷δâ‘ uρ $ \/$ t/ ö‘ r& ⎯ ÏiΒ Âχρ ßŠ «!$# yx‹Å¡yϑø9 $# uρ š∅ ö/ $# zΝtƒötΒ !$ tΒ uρ (# ÿρã ÏΒ é& ωÎ) (# ÿρß‰ç6÷è u‹Ï9 

$ Yγ≈ s9 Î) # Y‰Ïm≡uρ ( Hω tµ≈ s9 Î) ωÎ) uθèδ 4 …çµoΨ≈ ysö7ß™ $ £ϑtã šχθ à2 Ìô±ç„ ∩⊂⊇∪ 〈 ]٣١: التوبة[ 

 يف   معىن اختاذ األحبار والرهبان أرباباً يف هذه اآليـة، إذ قرأهـا              وقد بني رسول اهللا     
م، فقال له   يا رسول اهللا إنا لسنا نعبده     :  فقال عدي  - وكان نصرانياً فأسلم   -٤حضور عدي بن حامت   

                                                   
وليفي هو الوي أحد أبناء يعقوب االثين        )٢/٣٤٦( جامعة الدول العربية    : ن ، ط  حممد بدرا : ول ديورانت ، ترمجة   : قصة احلضارة    ١

 .عشر ، وإليه ينسب سبط الوي الذين يتحدر منهم الكهنة
 )٥/١٣٧(تفسري ابن كثري ٢
 )٢١٥(اليهودية ألمحد شليب ص ٣
لى اإلسالم يف الردة ، وحـضر فتـوح         بن عبداهللا بن سعد بن احلشرج الطائي ، صحايب شهري ، وكان ممن ثبت ع              : عدي بن حامت   ٤

 )١٦/ ٢(تقريب التهذيب : انظر. هـ ٦٨مات سنة  كان رأس قومه ، أبوه حامت الطائي املشهور بكرمه ، العراق وحروب علي ،
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 ٧٠

:"            فتلك " : بلى ، قال  :  قال " أليس حيرمون ما أحل اهللا فتحرمونه، وحيلون ما حرم اهللا فتحلونه؟
 .١"عبادم

وضع كهنة اليهود أنفسهم بني الناس وبني اهللا، فلم تكن تقبل توبة وال قرابني إال               ( وبذلك  
ف كان من أهم العيوب اليت جـاء        إذا باركها الكاهن، فقد كان مفتاح السماء يف يده، وهذا التصر          

، فإنه ملا بعث نعى على كهنة اليهود وأحبارهم تلك الـسلطات الـيت منحوهـا                ٢)املسيح حملاربتها 
ألنفسهم، ودعا دعوة صرحية إىل صلة العبد املباشرة خبالقه، دون وساطة من األحبار والكهان ، جاء                

 :يف إجنيل مىت قول املسيح

والفريسيون املراؤون، فإنكم تغلقون ملكوت السموات يف وجـوه         الكتبة   الويل لكم أيها     (
 .٣)الناس، فال أنتم تدخلون، وال تدعون الداخلني يدخلون

 مبا كانوا يقومون به من أكل ألموال الناس بذريعة الـدين واسـم               كما ندد املسيح    
ت األرامـل وتتـذرعون     الويل لكم أيها الكتبة والفريسيون املراؤون فإنكم تلتهمون بيو        : ( القرابني

 .٤)بإطالة صلواتكم، لذلك سترتل بكم دينونة أقسى

 :وشدد عليهم النكري ملا كانوا يتصنعونه من التدين وبواطنهم خالف ذلك

الويل لكم أيها الكتبة والفريسيون املراؤون، فإنكم تنظفون الكأس والصحفة من اخلارج ولكنهما             ( 
 والطمع، أيها الفريسي األعمى، نظف أوالً داخل الكأس ليصري          من الداخل ممتلئتان مبا كسبتم بالنهب     

 .٥)خارجها أيضاً نظيفاً

 

 والركائز اليت جاء ا إلرساء دعائم رسالته ، وكما هذه هي أهم أسس دعوة املسيح
فريق :  إىل فريقني هي سنة اهللا يف مجيع األنبياء واملرسلني فقد انقسم الناس إزاء دعوة عيسى 

 :  واتبع ونصر ، وفريق كفر وكذب وطغى وجترب ، قال اهللا تعاىلآمن وصدق

                                                   
هذا حديث غريب ال نعرفه إال من حديث عبد السالم بن حرب ، وغطيف بن               : وقال فيه ) ٣٠٩٥(أخرجه الترمذي ، رقم احلديث       ١

دار إحيـاء التـراث     : إبراهيم عطوة عوض ، ط    : أبو عيسى الترمذي ، حتقيق      : اجلامع الصحيح   : انظر.  ليس مبعروف احلديث   أعني
 )٢٧٨/ ٥( بريوت ، بدون تاريخ -العريب

 )٢١٧(ألمحد شليب ص: اليهودية ٢
 ١٣: ٢٣مىت ٣
 ١٤: ٢٣مىت ٤
 ٢٦ -٢٥: ٢٣مىت ٥
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® $ pκš‰r'¯≈ tƒ t⎦⎪ Ï%©!$# (#θãΖ tΒ# u™ (#þθçΡθ ä. u‘$|ÁΡr& «!$# $ yϑx. tΑ$ s% ©|¤ŠÏã ß⎦ø⌠$# zΝtƒó tΒ z⎯↵ÎiƒÍ‘# uθysù= Ï9 ô⎯ tΒ ü“Í‘$ |ÁΡr& ’ n<Î) «!$# ( 

tΑ$ s% tβθ•ƒÍ‘# uθpt ø: $# ß⎯ øt wΥ â‘$|ÁΡr& «!$# ( MuΖ tΒ$ t↔ sù ×πxÍ← !$ ©Û .⎯ ÏiΒ û_Í_t/ Ÿ≅ƒÏ™ℜ u ó  Î) N txx. uρ ×πxÍ← !$©Û ( $ tΡô‰−ƒr'sù t⎦⎪ Ï%©!$# (#θãΖ tΒ# u™ 4’ n? tã 

öΝÏδÍiρß‰tã (#θßst7ô¹r'sù t⎦⎪ ÌÎγ≈ sß ∩⊇⊆∪ 〈    ]١٤: الصف[ 

  قد انقسموا فريقني إزاء دعوته فأخرب سبحانه أن بين إسرائيل الذين بعث إليهم عيسى
 .كفرفريق آمن ، وفريق 

 هود من الكتبة والفريسني وغريهم ن للي الرؤساء الدينيووكان قادة هذا الفريق األخري هم
 . بالصد والطغيانوكانت هلم أسبام يف مواجهة دعوة املسيح 

فهم كان هلم النفوذ القوي يف جمتمعام ، وكانوا متسلطني على رقاب الشعب ، يفـسرون                
ون أنه ال ميكن ألي إنسان أن يصل إىل غفران اهللا إال عن طريقهم              الدين مبا يوافق أهواءهم ، ويزعم     

 .وكانوا جيمعون الدنيا باسم الدين ويأكلون أموال الناس باسم الشريعة كما تقدم بيانه

 منكراً عليهم كل ذلك  داعياً إىل إصالح الدين واجملتمع مما شاما من              فلما جاء املسيح  
ود من يوجه دفته ، ثار عليه أولئك الزعماء ، وحاولوا إيقاف دعوته             فساد كان الرؤساء الدينيون لليه    

بكل سبيل ، وألبوا عليه احلكام والوالة ، ألم رأوا يف دعوته ما يقطع الطريق أمامهم عن اسـتغالل                   
الدين يف حتصيل أغراضهم الدنيوية ، ويقلل من مكانتهم اليت وضعوا أنفسهم فيها كوسائط بـني اهللا                 

 .والناس

ا فتئوا يتربصون به الدوائر وحياولون اإليقاع به حىت وصلوا إىل ما ظنوا أم قد حققوا به                 وم
مأرم ، وحصلوا غرضهم فأثاروا ضده الشعب واحلاكم ، وكانت املؤامرة اليت ظنوا أا انتهت بقتل                

 نبيـه   ى تعاىل جنّ  املسيح وصلبه ، والواقع أن اهللا تعاىل مكر م فتومهوا أم حصلوا مرادهم ولكن اهللا              
                من مكرهم ورفعه إليه وطهره منهم ، وهو ما أخربنا به القرآن الكرمي يف قوله تعاىل :® öΝÏδÌøä3 Î/ uρ 

öΝÎγÏ9 öθs% uρ 4’ n? tã zΟtƒötΒ $ ·Ζ≈ tF öκæ5 $ VϑŠ Ïàtã ∩⊇∈∉∪ öΝÎγÏ9 öθs% uρ $ ¯ΡÎ) $ uΖ ù= tGs% yx‹Å¡pR ùQ $# ©|¤ŠÏã t⎦ø⌠$# zΝtƒó tΒ tΑθ ß™u‘ «!$# $ tΒ uρ çνθ è= tF s% $ tΒ uρ 

çνθ ç7n= |¹ ⎯ Å3≈ s9 uρ tµÎm7ä© öΝçλ m; 4 ¨β Î)uρ t⎦⎪ Ï%©!$# (#θàn= tG÷z $# Ïµ‹ Ïù ’ Å∀s9 7e7x© çµ÷Ζ ÏiΒ 4 $ tΒ Μ çλ m; ⎯ ÏµÎ/ ô⎯ ÏΒ AΟù= Ïæ ωÎ) tí$ t7Ïo?$# Çd⎯ ©à9 $# 4 $ tΒ uρ çνθ è= tF s% 

$ KΖŠ É)tƒ ∩⊇∈∠∪ ≅ t/ çµyè sù §‘ ª!$# Ïµø‹s9 Î) 4 tβ% x.uρ ª!$# # ¹“ƒÍ• tã $ \ΚŠ Å3 ym ∩⊇∈∇∪ 〈  ]١٥٨ -١٥٦: النساء[ 

وأما الفريق اآلخر الذي آمن وصدق ، واتبع ونصر ، فكان يف مقدمهم احلواريون ، أخلص                
 . وأقرم إليه ، وأشدهم نصرة واتباعاًأتباع عيسى 

وهؤالء احلواريون كانوا يشكلون دائرة ضيقة ضمن أخرى أوسع مشلت كـل مـن آمـن                
 القبول لدعوته يف مقابل املوقف الرافض له والـذي           واتبع دعوته ، مكونني بذلك موقف      بعيسى

 .سبق احلديث عنه ، وموقف القبول هذا هو ما سأعرض له يف املبحث التايل
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 املبحث الثالث
 موقف القبول لدعوة املسيح

 أخربنـا أـم     إن القرآن الكرمي حني أخربنا عن مواقف بين إسرائيل من دعوة املسيح             
ق آمن وصدق ، وفريق كفر وكذب ، وكـان يف مقـدم الفريـق األول                فري: انقسموا إىل فريقني    

  .احلواريون ، ومل يرد تفصيل عن غريهم من أتباع املسيح

الـذين قبلـوا دعوتـه        لكننا جند يف املصادر النصرانية تفصيالت تتعلق بأتباع املسيح        
 .يحوالزموه يف حياته على األرض ، وقاموا ببعض املهام اليت كلفهم ا املس

 :وميكن بوجه عام تقسيم أولئك األتباع إىل قسمني رئيسني

 واتبعه وصدق بدعوته ، وهؤالء      قسم عام يشمل مجيع من آمن باملسيح        : القسم األول 
التالميذ ذا املعىن هو اللقـب الوحيـد        مسمى   و ، ١يطلق عليهم اسم التالميذ يف املصطلح النصراين      

 .٢عاً يف األناجيل مجيالذي أطلق على أتباع املسيح 

 وهو احلواريون   قسم خاص يقتصر على أقرب هؤالء التالميذ من املسيح          : القسم الثاين 
 .٣االثين عشر ، الذين تسميهم الطبعات العربية للكتاب املقدس باسم الرسل

 هو موضوع هذا املبحث ، من حيـث كـوم           وهذا القسم الثاين من تالميذ املسيح       
 إليه ، وأكثرهم مالزمة      هذا البحث ، ومن حيث إم أقرب تالميذ املسيح           املعنيني بالدراسة يف  

 .له ، وهم الذين محلوا دعوته ونشروا رسالته

 :وسيكون احلديث عن احلواريني يف هذا املبحث من خالل احملاور التالية

 .عدد احلواريني يف مصادر النصارى -

 .أمساء احلواريني يف مصادر النصارى -

 .  وأمساؤهم يف املصادر اإلسالميةعدد احلواريني -

                                                   
 .من هذا البحث ) ٣٢( النصراين صيف االستخدام" التالميذ"راجع معاين مصطلح  ١
 )٢/٣٩٥(دائرة املعارف الكتابية : انظر ٢
 .وما بعدها من هذا البحث) ٢٦(قضية تسمية احلواريني بالرسل صراجع  ٣
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 :صارى احلواريني يف مصادر النعدد/أوالً
، اختـارهم املـسيح      اتفقت مصادر النصارى على حتديد عدد احلواريني باثين عشر حوارياً         

 مث دعا إليـه تالميـذه االثـين عـشر         (   :، وكلفهم مبهمات معينة، جاء يف إجنيل مىت         بنفسه  
 ١)، ويشفوا كل مرض وعلة رواح النجسة ليطردوهاوأعطاهم سلطة على األ

 و يف إجنيل مرقس وردت عبارة أدق يف الداللة على اختيار هؤالء من بني التالميـذ كافـة                  
  ليالزمـوه  ، فأقبلوا إليه فعني اثـين عـشر        ، ودعا الذين أرادهم    مث صعد إىل اجلبل   (  :يقول مرقس   

 .٢)الشياطني، وتكون هلم سلطة على طرد  ويرسلهم ليبشروا
     : بنفـسه   ويضيف إجنيل لوقا ما يفيد ختصيص هؤالء بكوم رسالً اختارهم املـسيح 

 .٣)وملا طلع النهار استدعى تالميذه، واختار منهم اثين عشر مساهم أيضاً رسالً( 
 
 :ب حتديد عدد احلواريني باثين عشرسب

عشر دون غريه من األعداد      للعدد اثين    يعزو بعض كتاب النصارى سبب اختيار املسيح        
 :إىل عدة أسباب 

 ، الذين بعث فيهم موسى      ٤أن العدد اثين عشر ميثل أسباط بين إسرائيل االثين عشر         )  ١
، كما جاء عنه قوله يف إجنيل         كانت رسالته موجهة إىل بين إسرائيل خاصة       وعندما بعث املسيح    

 .                  ٥)رائيلما بعثت إال إىل اخلراف الضالة، إىل بيت إس: ( مىت 
  عشر على عدد أسباط بين إسرائيل             وحينما اختار رسله لريسلهم إىل بين إسرائيل ، اختارهم اثين         

  : تالميذه بعد اختيارهمألن رسالته كانت خمصوصة ؤالء ، جاء يف إجنيل مىت يف توصية املسيح 
ة سامرية، بل اذهبوا باألحرى إىل اخلراف الضالة، إىل         ال تسلكوا طريقاً إىل األمم، وال تدخلوا مدين       ( 

 .٦)بيت إسرائيل
يف سبب حتديد العدد باثين عشر أن هؤالء احلواريني االثين عشر كـانوا              ٧مىت هنري ويرى  

 مبثابة التجديد ألسباط بين إسرائيل؛ ألن اليهود قد واجهت طائفة كبرية منهم رسالة املـسيح                
                                                   

 ١ : ١٠مىت ١
 ١٤ -١٣ : ٣مرقس ٢
 ١٣ : ٦لوقا  ٣
 )٩٩/ ١(التفسري الكامل للكتاب املقدس : انظر ٤
 ٢٤ : ١٥مىت ٥
 ٦-٥: ١٠مىت  ٦
 .حد مفسري الكتاب املقدس ، ومل أقف له على ترمجةأ ٧
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  مبثابة جتديد هلؤالء األسـباط يف         عشر تلميذاً ليكونوا رسالً للمسيح        فكان اختيار اثين   فضبالر
 : ، واتباعهم ألوامر الشريعة ، يقول مىت هنري  والئهم للدين

كان عددهم اثين عشر ويشريون إىل عدد أسباط بين إسرائيل، وكنيسة اإلجنيل جيـب أن               ( 
والرسل جيب أن يكونـوا اآلبـاء الـروحيني          تكون إسرائيل اهللا، وجيب أن يدعى اليهود إليها أوالً،          

ليكونوا آباء األحفاد من أجل املسيح، وإسرائيل باجلسد سيرفضون خليانتهم، ولذلك فإن هؤالء االثين      
 .   ١)عشر قد عينوا ليكونوا آباء إلسرائيل أخرى

دينـة  يعزو البعض اختيار املسيح للعدد اثين عشر يف حتديد عدد رسله إىل عدد أبواب م              )  ٢
أسس اهللا املدينة على اجلبال املقدسة أحـب        :( صهيون املقدسة يف العهد القدمي ، جاء يف سفر املزامري         

               أكثر من مجيع مساكن بـين يعقـوب، يتحـدثون عنـك بـأمور جيـدة                 ٢الرب أبواب صهيون  
 .٣)يا مدينة اهللا 

 :  يف تعليقه على املزمور السابقبعض مؤرخي النصارىيقول 
؟ ألن   ال تتصوروا أن األبواب شيء واألساسات شيء آخر، ملاذا يعترب الرسل واألنبيـاء أساسـاً              ( 

ويتم احلديث عن   .... سلطام يعني ضعفنا، وملاذا هم أبواب؟ ألننا ندخل من خالهلم ملكوت اهللا،             
ألن املـسيح   ، والباب الوحيد هو املسيح ، واألبواب االثين عشر هم رسل املسيح ؛               أبواب أورشليم 

 .٤) هو عدد الرسل١٢يسكن يف األبواب االثين عشر، ومن مث فإن رقم 
يربط البعض بني حتديد عدد احلواريني باثين عشر رسوالً وبني عدد شهور السنة ، فكما               ) ٣

؛ فكذلك احلواريون عددهم اثنا عشر؛ ليكون كل واحد منـهم            أن الشهور يف السنة اثنا عشر شهرا      
 .٥ شهور السنةممثالً لشهر من

                                                   
 ) ١/٩٩(التفسري الكامل للكتاب املقدس  ١
فأطلق على قلعة كنعانية استوىل عليها النيب داود ورجاله من يد اليبوسيني وأطلق عليها اسـم                : أطلق اسم صهيون على عدة أماكن        ٢

ورشليم اسم جبل صهيون ، وكذلك على جبل اهليكل الذي يقال إن تـابوت   مدينة داود ، كما أطلق على اجلبل اجلنويب الشرقي من أ          
العهد موجود فيه ، ويف زمن السيب أطلق اسم صهيون على السيب الذين اقتيدوا إىل بابل، واستقر أخرياً على تسمية أورشليم جبميع ما                       

 )٥٦  - ٥٤/ ٥(انظر دائرة املعارف الكتابية . حييط ا باسم صهيون 
 ٣-١: ٨٧ مزمور ٣
، وقـد نقـل     ) ٥٤( القاهرة ، الطبعة األوىل،ص      -إدوارد وديع عبداملسيح، ط دار الثقافة       : توماس هالتون ترمجة  : اآلباء والكنيسة  ٤

 .املؤلف النص عن أغسطينوس
 عدد الرسل االثـين     ، وإضافة إىل ما سبق يستنبط بعض كتاب النصارى أموراً تنظيمية  استناداً إىل             ) ٥٤(اآلباء والكنيسة ص  :  انظر  ٥

عشر، ومن ذلك عدد احمللفني االثين عشر يف احملاكمات واهليئات القضائية ، واحمللفون هم اثنا عشر شخصاً يرأسهم رئيس ليصبح العدد                     
نه ثالثة عشر، مهمتهم إصدار احلكم القضائي بعد عرض القضية على القضاة ، والنظر يف مرافعات اهلجوم والدفاع ، ويرى مىت هنري أ              

 )١/٩٩(بانضمام بولس الرسول إىل االثين عشر أصبح العدد ميثل هيئة احمللفني العليا، انظر التفسري الكامل للكتاب املقدس 
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 :مساء احلواريني يف مصادر النصارىأ/ ثانياً
إن املتأمل يف نصوص األناجيل اليت أوردت أمساء احلواريني االثين عشر يالحظ فروقاً بـني               

 .النصوص يف إيرادها هلذه األمساء
ه فاألناجيل الثالثة األوىل اتفقت على إيراد قوائم ألمساء احلواريني االثين عشر ، ولكن هـذ              

 .القوائم ال تتطابق متاماً ، فهناك اختالف يف بعض األمساء
أما إجنيل يوحنا فال يذكر قائمة بأمساء احلواريني ، وإمنا يذكر أمساء معظم مـن ذكـروا يف                  
قوائم األناجيل الثالثة يف أماكن خمتلفة ، ويذكر أمساء أخرى يف مواضع أخر يعتربها النصارى مكملة                

 .ردة يف األناجيل الثالثة األخرىألمساء احلواريني الوا
وسأذكر فيما يلي أمساء احلواريني كما وردت يف األناجيل األربعة ويف سفر أعمال الرسـل                

 .وأضيف إليها ما ذكره برنابا يف اإلجنيل املنسوب إليه
 
 :إجنيل مىت أمساء احلواريني يف ) ١ 

يذه االثين عشر، وأعطاهم سـلطة علـى        مث دعا إليه تالم   (  :صحاح العاشر من إجنيل مىت    جاء يف اإل  
مسعـان  :  أوالً: األرواح النجسة ليطردوها، ويشفوا كل مرض وعلة، وهذه أمساء االثين عشر رسوال           

 أخوه، فيلبس ، وبرثلماوس ، توما      الذي دعي بطرس، وأندراوس أخوه  ويعقوب بن زبدي ويوحنا           
 القانوي ، ويهوذا اإلسخريوطي الذي      ، ومسعان ١ومىت جايب الضرائب ، يعقوب بن حلفى ، وتداوس        

 .٢)خانه
 
 : إجنيل مرقس  أمساء احلواريني يف)٢

مث صعد إىل اجلبل ، ودعا الذين أرادهم فـأقبلوا إليـه             ( :ن إجنيله   ذكر مرقس يف اإلصحاح الثالث م     
فعني اثين عشر ليالزموه ويرسلهم ليبشروا ، وتكون هلم سلطة على طرد الشياطني، واالثنـا عـشر                 

: مسعان، وقد مساه بطرس ، ويعقوب بن زبدي ويوحنا أخوه، وقد مسامها بوانرجس            : لذين عينهم هم  ا
أي ابين الرعد، وأندراوس   وفيلبس ، وبرثلماوس ، ومىت ، وتوما ، ويعقوب بن حلفـى وتـداوس       

 .٣)ومسعان القانوي ، ويهوذا اإلسخريوطي الذي خانه

                                                   
 .ولباوس امللقب تداوس: ويف نسخة دار الكتاب املقدس للعهد اجلديد ١
 ٤ -١: ١٠مىت  ٢
 ١٩-١٦: ٣مرقس  ٣
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 :إجنيل لوقا أمساء احلواريني يف ) ٣
واختار منـهم   ذه  وملا طلع النهار استدعى تالمي    : ( اء يف اإلصحاح السادس من إجنيل لوقا      ج

مسعان وقد مساه أيضاً بطرس ، وأنـدراوس أخـوه ، يعقـوب             : اثين عشر مساهم أيضاً رسالً وهم       
ا أخو   يعقوب بن حلفى  ومسعان املعروف بالغيور ، يهوذ         ،ويوحنا، وفيلبس  وبرثلماوس ، مىت وتوما        

 .١)سخريوطي الذي خانه فيما بعد قوب ويهوذا اإليع
 
 :إجنيل يوحناأمساء احلواريني يف ) ٤

ال جند يف إجنيل يوحنا سرداً متسقاً ألمساء احلواريني كما جنده يف األناجيل الثالثة الـسابقة                  
ذكورة ويالحظ وجود أمساء خمتلفة عن تلك امل      ،    يف مواضع خمتلفة   إال أن يوحنا قد ذكر أمساء بعضهم      

 :    يف إجنيله وهذه أمساء الذين ذكرهم يوحنا يف األناجيل الثالثة اُألول ، 
، يهـوذا غـري     ٧، نثنائيـل  ٦، فيلـبس  ٥ ، تومـا   ٤، يعقوب ويوحنا ابنا زبدي    ٣، أندراوس ٢ بطرس

  . ٩سخريوطي، يهوذا اإل٨اإلسخريوطي
 
 :سفر أعمال الرسلأمساء احلواريني يف )  ٥ 

، واليت حتدثت بتفـصيل عـن حيـاة          ل الوثيقة التارخيية يف الكتاب املقدس     يعترب سفر أعمال الرس   
، وسفر األعمال مقسم إىل جزءين ، يتنـاول أوهلمـا مهمـات             احلواريني بعد صعود املسيح     

، وخيتص اجلزء الثاين منه      واألعمال اليت قاموا ا بعد صعود املسيح         - خاصة بطرس  –احلواريني  
 .الته التبشرييةمبهمات بولس الرسول ورح

 :     وقد وردت أمساء الرسل يف  سفر األعمال كما يلي
     

                                                   
 ١٦-١٣: ٦لوقا  ١
 ٤٠: ١انظر  يوحنا ٢
 ٤٠: ١يوحنا  ٣
 ٢: ٢١يوحنا ٤
 ٢٥: ٢٠يو ٥
 ٤٣: ١يوحنا ٦
 ٤٥: ١يوحنا ٧
 ٢٢ : ١٤يوحنا ٨
 ٢: ١٨ يوحنا٩
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، وهو بالقرب من أورشـليم  ١مث رجع الرسل إىل أورشليم من اجلبل املعروف جببل الزيتون        ( 
على مسافة جيوز قطعها يوم السبت ، وملا وصلوا صعدوا إىل غرفة يف الطبقة العليا كانوا يقيمون فيها                  

 ، ويوحنا ، ويعقوب ، وأندراوس ، وفيلبس ، وتوما ، وبرثلماوس ، ومىت  ويعقوب بن                  بطرس: وهم
 ٢)حلفى ، ومسعان الغيور ، ويهوذا أخو يعقوب

ويالحظ هنا يف النص املنقول عن سفر أعمال الرسل عدم ذكر اسم يهوذا اإلسـخريوطي،               
يت حصلت من يهوذا اإلسخريوطي،     ألن هذا السرد ألمساء الرسل قد ذكره لوقا بعد واقعة اخليانة، ال           

 .٣ يف غري هذا املوضعوإال فإن اسم اإلسخريوطي قد ورد يف سفر األعمال
       
 : إجنيل برناباأمساء احلواريني يف) ٦

، وقد قام حوله جدل كبري              يعد إجنيل برنابا من األناجيل اليت ال تعترف ا الكنائس النصرانية          
ه ومعارض، إال إنين أذكر هنا ما ورد فيه من أمساء احلواريني باعتباره وثيقة              ، بني مؤيد ل    منذ ظهوره 

مع اختالفـات   ،   ، وتطرقت للكثري مما تطرقت له األناجيل األربعة        تارخيية ظهرت وتناوهلا الباحثون   
 :وهذا سرد أمساء الرسل االثين عشر كما ورد يف إجنيل برناباعنها يف أمور جوهرية ، 

ة اهللا مجهور غفري صعد     وع أن اجلمهور الذي عاد إىل نفسه ليسلك يف شريع         فلما رأى يس  ( 
 بل وانتخب اثين عشر مساهم رسالً      ومكث كل الليل بالصالة ، فلما طلع النهار نزل من اجل           إىل اجلبل 

ا الذي كتـب    أندراوس وأخوه بطرس الصياد ، وبرناب     : منهم يهوذا الذي صلب ، أما أمساؤهم فهي       
  الذي كان جيلس للجباية ، يوحنا ويعقوب ابنا زبـدى ، تـداوس ويهـوذا                لعشارهذا ، مع مىت ا    
 .٤) وفيلبس ، يعقوب ويهوذا اإلسخريوطي اخلائنبرتولوماوس

 
 :وفيما يلي جدول يبني أمساء احلواريني حسب ورودها يف املصادر السابقة

 
 

                                                   
مسي ذا االسم جبل يقع شرق أورشليم ، وهو اليوم ضمن سلسلة جبلية تعرف بنفس االسم  ومتتد من الـشمال إىل                      : جبل الزيتون  ١

 الزيتون يعرف اليوم باسم الطور أو طور الزيت ، وكان جبل الزيتون             اجلنوب شرق أورشليم ، واجلبل الذي أطلق عليه قدمياً اسم جبل          
ثسيماين ، الذي وقعت فيه حـوادث       بستان ج مسرحاً للكثري من حوادث العهدين القدمي واجلديد ، وعلى سفحه السفلي كان يوجد              

دار الثقافـة    : وارد وديع عبد املسيح ، ط     إد:  ترمجة  ، كارل رامسوسن  أطلس الكتاب املقدس  : انظر. الليلة األخرية قبل صعود املسيح      
 )٤٨٤ – ٤٨٢/ ٢(و دائرة املعارف الكتابية ) ٣٥٦( صالقاهرة ، بدون تاريخ

 ١٣ -١٢: ١أعمال ٢
 ١٦: ١أعمال: انظر  ٣
 ١٧ -٩: ١٤برنابا  ٤
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 ٧٨

 
 برناباإجنيل  أعمال الرسل يوحناإجنيل  لوقاإجنيل  مرقسإجنيل  مىتإجنيل 
 بطرس بطرس بطرس بطرس بطرس بطرس

 أندراوس أندراوس أندراوس أندراوس أندراوس أندراوس
يعقوب بـن   

 زبدى
يعقوب بـن   

 زبدى
يعقوب بـن    يعقوب

 زبدى
يعقوب بـن    يعقوب بن زبدى

 زبدى
ــن  ــا ب يوحن

 زبدى
يوحنــا بــن 

 زبدى
ــن  يوحنا ــا ب يوحن

 زبدى
يوحنا بـن    يوحنا بن زبدى

 زبدى
 فيلبس فيلبس فيلبس لبسفي فيلبس فيلبس

 برثلماوس برثلماوس نثنائيل برثلماوس برثلماوس برثلماوس
 برنابا توما توما توما توما توما
 مىت مىت - مىت مىت مىت

يعقوب بـن   
 حلفى

يعقوب بـن   
 حلفى

يعقوب بـن   
 حلفى

 يعقوب يعقوب بن حلفى -

يهوذا أخـو    تداوس تداوس
 يعقوب

يهــوذا غــري 
 اإلسخريوطي

ــو  ــوذا أخ  يه
 يعقوب

 تداوس

 يهوذا مسعان الغيور - مسعان الغيور مسعان القانوي مسعان القانوي
يهــــوذا 
 اإلسخريوطي

ــوذا  يهــ
 اإلسخريوطي

ــوذا  يهــ
 اإلسخريوطي

ــوذا  يهــ
 اإلسخريوطي

يهــــــوذا 
 اإلسخريوطي

ــوذا  يهــ
 اإلسخريوطي

 
در املـذكورة واخـتالف     ويالحظ من خالل اجلدول السابق تطابق بعض األمساء يف املصا         

 : وهذه مواضع االتفاق واالختالفالبعض اآلخر
 : مواضع االتفاق

بطرس، وأندراوس، ويعقوب ويوحنا ابـين زبـدى        : اتفقت املصادر كلها على ذكر أمساء     
عقوب بن حلفى ، ويهوذا اإلسخريوطي ، ويستثىن من ذلك إجنيل يوحنا الذي مل              وفيلبس ، ومىت، وي   

 .يذكر اسم مىت
 قد وردا يف لوقا غفالً عن اسم والدمها، إال          حنا ابين زبدي   ويو مع مالحظة أن امسي يعقوب    

 .أن لوقا قد ذكر النسبة يف سفر األعمال مما يؤكد كون الشخصيتني مها املذكورتان يف بقية املصادر
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، ولكن اتفاقه مع البقيـة يف معظـم          كذلك أغفل برنابا نسبة يعقوب بن حلفى إىل والده        
    وجود سبب يصرف كون املذكور لدى برنابا هو يعقوب بـن حلفـى             ، باإلضافة إىل عدم    األمساء

 .كل ذلك جيعل القول بأنه هو نفسه يعقوب بن حلفى أقرب إىل الواقع
 

 :مواضع االختالف
 :اختلفت املصادر املذكورة يف ذكر األمساء التالية

ابـا علـى     وإجنيل برن  ، حيث اتفقت األناجيل الثالثة األوىل مع سفر األعمال          برثلماوس -
 بينما جند يف يوحنا اسم نثنائيل عوضاً عن برثلماوس ، وقد ذكر بعض كتاب النصارى أن                 ذكره        

، ويقـف فريـق     ٢، بينما ينفي البعض اآلخر هذا التأكيد      ١برثلماوس  و نثنائيل امسان لشخص واحد      
 .٣ثالث موقف املتشكك من القضية

دا إجنيل برنابا الذي ذكر اسم برنابـا         توما، حيث اتفقت مجيع املصادر على ذكر امسه ع         -
 .عوضاً عن توما

 تداوس ، حيث ذكر يف كل من مىت ، ومرقس ، وبرنابا، وذكر مكانه يهوذا أخو يعقوب                  -
 وقد جزم بعض     ، يهوذا غري اإلسخريوطي  : اسملوقا، وأعمال الرسل، وجند لدى يوحنا       : كل من يف  

 .٤حدةكتاب النصارى بأن هذه األمساء كلها لشخصية وا
 وهو غري   -إىل اسم يهوذا  ولكن يرد على ذلك ما ذكره برنابا، فقد ذكر اسم تداوس إضافة             

 .  إذ ذكره برنابا ضمن احلواريني-خريوطيسيهوذا اإل
، وذكر يف لوقا ويف أعمال الرسل باسم         مسعان القانوي ، ذكر يف مىت ومرقس ذا االسم         -

 .٥كر مكانه اسم يهوذامسعان الغيور، إال أن برنابا مل يذكره وذ
حيث مل يذكر سوى يف اإلجنيل املنسوب إليه ، ومل يرد ذكره ضمن احلواريني يف               :  برنابا -

 .املصادر األخرى
 
 
 

                                                   
 )١٦٧(انظر قاموس الكتاب املقدس ص  ١
 )١٠٨/ ٢(انظر دائرة املعارف الكتابية ٢
 )٩٥٦( املقدس صانظر قاموس الكتاب ٣
 )١٠٩٢(قاموس الكتاب املقدس ص : انظر  ٤
 .ذكرت هذه االختالفات هنا جمملة ، وسأفصلها يف تراجم احلواريني عند الكالم على كل ترمجة ٥
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 : وأمساؤهم يف املصادر اإلسالميةعدد احلواريني/ ثالثاً
إمجـاالً    حني ذكر اهللا تعاىل احلواريني يف القرآن الكرمي مل يذكر عدداً معيناً وإمنا ذكرهم               

دون ختصيص ، كما مل يذكر القرآن الكرمي أمساءهم ، وكذلك احلال بالنسبة للسنة النبوية الصحيحة                 
 . إذ مل يرد يف شيء منها تعيني لعدد احلواريني ، أو ذكر ألمسائهم

  ولكن ذكر اإلمام أمحد يف مسنده حديثاً يف السرية ، حني جاء أهل العقبة ملبايعة الـنيب                  
أخرجوا إيل منكم اثين عشر نقيباً يكونون علـى          : ( - وكانوا سبعني رجالً وامرأتان    -فقال هلم   
 .١)قومهم

، وذكره كذلك ابن سعد يف الطبقات وزاد فيه         ٣، وابن األثري  ٢ وقد ذكر هذا األثر ابن هشام     
يف إن موسى أخذ من بين إسرائيل اثين عشر نقيباً، فال جيدن منكم أحـد               : (  قال هلم  أن الرسول   

أنتم كفالء على غريكم ككفالة : ( فلما ختريهم قال للنقباء) نفسه أن يؤخذ غريه فإمنا خيتار يل جربيل
 .٤)احلواريني لعيسى ابن مرمي ، وأنا كفيل على قومي 

 اختار اثين عشر    يفيد أن احلواريني كان عددهم اثين عشر ألن النيب          قد  هذا األثر األخري    و
، إال أن األثر ضعيف     ) كفالة احلواريني لعيسى ابن مرمي    نتم كفالء على غريكم ك    أ: ( نقيباً، مث قال هلم   

 .٥اإلسناد
، ومن ذلك    وقد وردت بعض اآلثار عن بعض الصحابة يف تعيني عدد احلواريني باثين عشر            

أصـفياؤه  : (  يف تفسريه لكلمة احلواريني يف القـرآن الكـرمي إذ قـال            ما ورد عن ابن عباس      
 .٦) اثنا عشر رجالًالقصارون، وهم

                                                   
 القاهرة  –دار احلديث   : أمحد عبد الرمحن البنا ، ط     : الفتح الرباين بترتيب مسند اإلمام أمحد الشيباين        : أخرجه أمحد يف مسنده، انظر     ١
: حممد الغزايل، ط  : فقه السرية   : ، وسنده صحيح كما قال ذلك األلباين ، انظرختريج األلباين على فقه السرية للغزايل يف                ) ٢٧٤ / ٢٠(

 )١٤٧(م ، ص٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣ بريوت ، الطبعة األوىل -دار إحياء التراث العريب
ـ  ١٣٧٥( مصر ، الطبعة الثانية      –مطبعة مصطفى البايب احلليب وأوالده      شركة مكتبة و  : ابن هشام ، ط   : السرية النبوية   : انظر ٢  - هـ

 )٤٤٣/ ١) (م١٩٥٥
 )٦٩/ ٢) (م١٩٦٧ -هـ ١٣٨٧( بريوت، الطبعة الثانية –دار الكتاب العريب : ابن األثري اجلزري ، ط: الكامل يف التاريخ: انظر  ٣
وقد ذكر هذه الزيادة ابن حجر يف فتح الباري عن ابـن            ) ٢٢٣ -٢٢٢/ ١( بريوت   –دار صادر   : ابن سعد ، ط   :الطبقات الكربى    ٤

 -دار الريان للتـراث   : فتح الباري بشرح صحيح البخاري ، ط      : إسحاق وسكت عنها فلم يعلق عليها تصحيحاً وال تضعيفاً ، انظر            
 )٢٦٢/ ٢) (م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧(القاهرة ، الطبعة الثانية 

 )١٤٧(غزايل يف الكتاب املذكور ص للةانظر ختريج األلباين لفقه السري ٥
 ) ٥٠(تنوير املقباس ص ٦
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 ويالحظ أن كتاب  ،كما وجد يف بعض املصادر اإلسالمية ذكر ألمساء حواريي عيسى    
، بدليل أن    هذه املصادر قد استقوا مادم من األناجيل اليت كانت نسخها بني أيديهم يف ذلك الوقت              

 .هال منبعضهم قد نص على أمساء األناجيل واإلصحاحات و أرقام الفقرات اليت نق
مبا أنه مل يـرد يف      ، و  بينما يكتفي البعض اآلخر بسرد األمساء دون اإلشارة إىل مصادر النقل          

، فال جدال يف أن النقل كـان مـن            وال يف السنة النبوية ذكر ألمساء هؤالء احلواريني        القرآن الكرمي 
 .املصادر النصرانية اليت أتيحت لكتاب تلك املصادر حينذاك

 اء احلواريني قد اختلفت يف النقل     صادر اإلسالمية أا عند ذكرها ألمس     ويالحظ على هذه امل   
 وبعـضها   ،فمنها ما يذكر أمساء احلواريني االثين عشر تامة ، ملتزمة بالنصوص الواردة يف األناجيل               
 وبعـضها    ، يضيف أمساء أخرى إىل املوجودة يف األناجيل ، وبعضها يذكر بعض األمساء دون بعض             

يات أخرى حفظت يف التاريخ النصراين على أا من غري احلواريني  فذكرا هذه              يذكر أمساء شخص  
 .املصادر ضمن احلواريني

    .ة على كل قسم من األقسام السابقةوهذه أمثل
 

جاء يف األناجيل ، من حيث عدد        املصادر اليت ذكرت أمساء احلواريني ملتزمة ما      من    /أوالً
، و تـاريخ ابـن      ١ل يف امللل واألهواء والنحل البن حزم الظاهري        كتاب الفص   :احلواريني وأمساؤهم 

 .٣ وصبح األعشى للقلقشندي٢خلدون
ويف الباب العاشر من إجنيل مىت أن املسيح مجع إىل نفـسه اثـين              : ( قال ابن حزم يف الفصل    

 رض  عشر رجالً من تالميذه ، وأعطاهم سلطاناً على األرواح النجسة أن ينفوها ، وأن يربؤوا كل م

                                                   
علي بن أمحد بن سعيد بن حزم الظاهري ، من أئمة اإلسالم ، ولد ونشأ باألندلس ، وانتشر فيها مذهبه الفقهي القـائم                       : ابن حزم    ١

رغ للتأليف ، كـان مـن املكثـرين يف    على استنباط األحكام من ظواهر النصوص ، عرضت عليه الوزارة والوالية باألندلس فآثر التف       
انظر ) هـ٤٥٦(الفصل يف امللل واألهواء والنحل ، و احمللى ، و مجهرة األنساب ، تويف سنة                : التصنيف يف شىت الفنون ، من مؤلفاته        

 )٢٥٤/ ٤(ترمجته يف األعالم 
العرب وديوان  "  علم االجتماع ، إذ يعد كتابه        عبد الرمحن بن حممد بن حممد ، فيلسوف مؤرخ ، من أوائل من دون يف              : ابن خلدون  ٢

، انظر  ) هـ٨٠٨(من أصول علم االجتماع ، ولد ونشأ بتونس ، ورحل إىل األندلس ومصر وفيها تويف بالقاهرة سنة                  " املبتدأ واخلرب   
 )٣٣٠/ ٣(األعالم : ترمجته يف 

صـبح  : وبية قرب القاهرة ، مؤرخ أديب ، مـن مـصنفاته            أمحد بن علي بن أمحد ، نسبته إىل قلقشندة من قرى القلي           : القلقشندي ٣
 )١٧٧/ ١(األعالم : ، انظر ترمجته يف ) هـ ٨٢١( األعشى يف صناعة اإلنشا ، و اية األرب يف معرفة أنساب العرب ، تويف سنة 
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 أخوه  ٤ وحيىي ٣ أخوه ، ويعقوب بن سيذاي     ٢، وأندرياش ١أوهلم مشعون املسمى باطرة   : وهذه أمساؤهم 
 ويهوذا  ٩، ويعقوب ، ويهوذا أخوه ، ومشعون الكنعاين       ٨، ومىت بن اجلايب   ٧، وطوما ٦، وبرتلوما ٥وفلبش

 .١١) الذي دل عليه بعد ذلك١٠األشخريوطا
يل مىت ، على أن املذكور يف إجنيل مىت املتداول اليوم                هذا ما ذكره ابن حزم نقالً عن إجن       

اسم تداوس بدالً من يهوذا أخو يعقوب الذي ذكره ابن حزم ، وما ذكره يطابق ماجـاء يف إجنيـل                    
 .    ١٣، ويف سفر أعمال الرسل١٢لوقا

 :وأما سرد ابن خلدون ألمساء احلواريني يف تارخيه فهو على النحو التايل
ه أندراوس  ، ويعقوب بن زبـدي ، وأخـوه يوحنـا ، وفيلـبس                مسعان بطرس وأخو  ( 

، ويهـوذا  ١٤وبرتولوماوس ، وتوما ، ومىت العشار ، ويعقوب بن حلفا ، وتداوس ، ومسعان القنـاين     
 .١٥)سخريوطياإل

                                                   
 ٢: ١٠هكذا ذكر ابن حزم االسم وهو يف إجنيل مىت مسعان الذي دعي بطرس، مىت  ١
) أنـدرياس ( إجنيل مىت أندراوس، وقد ذكر يف قاموس أعالم الكتاب املقدس أن اللفظ العربي السم أندراوس هـو        االسم كما هو يف    ٢

 )٢٨( مصر، ص-دار الكتاب املقدس: مكرم مشرقي، ط: بالسني املهملة، انظر قاموس أعالم الكتاب املقدس
 األناجيل ، وقد يكون هذا املذكور لدى ابن حزم مـن             يعقوب بن زبدى ، وهو الصحيح املثبت يف مجيع نسخ          ٢: ١٠يف إجنيل مىت   ٣

 من كتـب عنـه ، ألن ابـن حـزم أندلـسي             أخطاء النساخ، أو من اإلشكاالت اليت حصلت هلم حني نقلهم من خط ابن حزم أو              
كل عليهم حني   أخطأوا أو أش  قد  واألندلسيون كتابتهم مغربية ختتلف عن الكتابة املشرقية يف هيئات بعض احلروف، فقد يكون النساخ               

 .النقل
 . ، وحيي هو النطق العريب ليوحنا٢: ١٠االسم يف إجنيل مىت يوحنا، مىت ٤
 ٣: ١٠يف إجنيل مىت فيلبس ، بالسني املهملة ، مىت  ٥
 ٣: ١٠االسم يف مىت برثلماوس، مىت ٦
 ٣ : ١٠االسم يف مىت توما ، بالتاء ، مىت ٧
، وهو كذلك يف باقي األناجيل ينسب إىل صنعته وهي اجلباية ، أما ابن حزم فينسب                ٣: ١٠مىت جايب الضرائب، مىت   : االسم يف مىت     ٨

 .أباه إىل صنعة اجلباية، ومل أقف يف مصادر النصارى على ما يفيد هذه النسبة
ن حزم فهي إىل     ، واسم مسعان ينطق مشعون أيضاً ، ولكن النسبة إىل الكنعاين اليت ذكرها اب              ٤: ١٠االسم يف مىت مسعان القانوي، مىت      ٩

أرض كنعان ، وهو مامل أجده يف مصادر النصارى ، بل االسم لديهم مسعان القانوي ، والنسبة إىل كلمة آرامية تعين غيور ، أو هـي                          
 من هذا البحث) ٢١٥( نسبة إىل مجاعة دينية عرفت باسم القنائني ، قيل إن مسعان هذا كان منضماً إليها ، انظر تفصيل ذلك ص

 ٤ : ١٠ مىت يهوذا اإلسخريوطي ، مىتاالسم يف ١٠
 بـريوت   -دار اجليل : حممد إبراهيم نصر و عبد احلمن عمرية ، ط        : ابن حزم الظاهري ، حتقيق    : الفصل يف امللل واألهواء والنحل       ١١
 )٥٧/ ٢) (م١٩٨٥ -هـ١٤٠٥(
 ١٦:٦لوقا ١٢
 ١٣:١أعمال  ١٣
خلدون من النسبة إىل القناين صحيحة باعتبار ما قاله البعض مـن أن              ، وما ذكره ابن      ٤ : ١٠االسم يف مىت مسعان القانوي، مىت        ١٤

 .من هذا البحث) ٢١٥( مسعان منسوب إىل مجاعة القانويني أو القنائني ، انظر تفصيل ذلك ص
 )٢/٢٩٣ ()م١٩٥٦(دار الكتاب اللبناين : تاريخ ابن خلدون، ط ١٥
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 ٨٣

 .١وهذا الذي ذكره ابن خلدون مطابق ملا جاء يف إجنيل مىت متاماً
     

  :اء كما يليبح األعشى للقلقشندي ففيه سرد األمسوأما ص
يعقـوب ابـن    : والثالث ..أندراوس  : والثاين  .. بطرس ويقال له مشعون الصفا    : أحدهم  (
تومـا    : والـسابع   .. برتلومـا : والسادس.. فيلبس  : واخلامس.. والرابع يوحنا اإلجنيلي    ..  ٢زيري

ان ويقـال لـه     مسع: والعاشر.. يعقوب بن حلفا  : والتاسع.. مىت  : والثامن.. ويعرف بتوما الرسول    
سخريوطي، وهـو   يهوذا اإل : الثاين عشر  ..٤بولس ويقال له تداوس   : واحلادي عشر .. ٣مشعون الصفا 

الذي خرج عن طاعة املسيح ودل عليه اليهود ليقتلوه، فألقى اهللا تعاىل شبه املسيح عليـه فأمـسكه                  
 باحلواريني هنا؛ ألنه قد خرج اليهود وقتلوه وصلبوه، ورفع اهللا تعاىل املسيح إليه، وليس هذا من املراد 

 .٥ )عن دائرم
 

  املصادر اليت ذكرت أمساء احلواريني االثين عشر مضيفة إليها أمساء أخـرى ، ومنـها                 /ثانياً
، حيث ذكر أمساء االثـين عـشر املـذكورين يف           ٦كتاب البدء والتاريخ للمطهر بن طاهر املقدسي      
 :رهاألناجيل وأضاف إليها أمساء أخرى، وهذا ما ذك

 فرق طائفة من احلواريني يف البلـدان والنـواحي ، يـدعون النـاس               وكان عيسى   ( 
  ٧ وحيىي،مشعون الصفا وهو رأسهم ، ويقال له صخرة اإلميان : ويعلموم الدين ، ماحفظ من أمسائهم

                                                   
 ٤-١: ١٠مىت: انظر  ١
 .روف أنه ابن زبديهكذا االسم يف نسخة الكتاب واملع ٢
الصحيح أن هذا هو مشعون أو مسعان القانوي، أما من يقال له مشعون الصفا فهو مسعان بطرس الـذي ذكـره القلقـشندي يف أول                      ٣

 .القائمة
مل يعرف من احلواريني االثين عشر من يطلق عليه اسم بولس ، أما من عرف منهم باسم تداوس فتقول بعض املصادر أنه هو نفـسه                           ٤
 ورمبا يكون ما ذكره القلقشندي هنا فيه خلط           -من هذا البحث  ) ٢٣٢(  انظر تفصيل ذلك يف ترمجة تداوس ص       -هوذا أخو يعقوب  ي

 .  وبولس الرسولبني تداوس احلواري
 )٩١ -٩٠/ ٦(صبح األعشى للقلقشندي ٥
هرت نسبته إىل أمحد بن سـهل البلخـي إال أن           املطهر بن طاهر املقدسي ، مؤرخ نسبته إىل بيت املقدس ،  كتابه البدء والتاريخ ش                ٦

/ ٧(األعـالم   : ، انظـر    ) هـ٣٥٥(حتقيق املستشرق كليمان هوار دل على أن مصنف الكتاب  هو املطهر املقدسي، تويف بعد سنة                 
٢٥٣( 

 .رمبا أراد به يوحنا بن زبدي ٧
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 ٨٤

 ٨  ويعقوبس  ، ٧ ، وفلبس ، وجرجيس    ٦ندرانس، وأ ٥، وحينس ٤، وفطرس ٣، ومديوس ٢، ولوقا ١ونومان
 .١٢ )١١، وبالوص١٠، ويعقوب٩وميثا

 
 ومنها تاريخ الطربي ، وامللـل      :بعض أمساء احلواريني االثين عشر      املصادر اليت ذكرت      /ثالثاً

 .١٤، ومروج الذهب للمسعودي١٣والنحل للشهرستاين
    
 :تاريخ الطربي) أ

يتعلق      ذكر الطربي يف تارخيه عدداً من أمساء احلواريني، يف سياق نقله عن النصارى فيما               
مث قيامته، ورجوعه إىل األرض لتثبيت أتباعه، وبعـثهم مـرة            - املزعومة - بقصة موت املسيح    

 :أخرى إىل اآلفاق ليبشروا باإلجنيل، قال الطربي

                                                   
 .هكذا ورد االسم ولعله توما ١
ن لوقا قد حفظ امسه يف التاريخ النصراين على أنه احد كتبة األناجيل األربعة ومل يكـن                 ذكر املقدسي اسم لوقا ضمن احلواريني مع أ        ٢

 .من بني احلواريني
 .هكذا وردت ومل أعرف من هو ولعله تداوس ٣
-يظهر أنه منطوق آخر السم بطرس، ولكن مل يوجد يف املصادر النصرانية احملفوظة من أطلق عليه اسم بطرس غري مسعـان                    : فطرس ٤

 . الصفا، وقد ذكره املقدسي آنفاً-نمشعو
حينس منطوق آخر ليوحنا، ولكن قد مر اسم حيىي  وقلت رمبا أنه املراد بيوحنا ، و مل حيفظ من أمساء احلواريني من عـرف باسـم                            ٥

 .يوحنا سوى يوحنا بن زبدي
 .الظاهر أنه أندراوس ٦
ر ابن جرير الطربي رواية تفيد أن أحد احلواريني الذين كـانوا مـع   مل يرد يف احملفوظ من أمساء احلواريني اسم جرجيس ، ولكن ذك        ٧

 .) ١٥ -٦/١٤(ري الطربي ، انظر تفس يف ليلته األخرية كان امسه سرجس وهو الذي صلب عوضاً عن املسيح املسيح 
 .هو يعقوب إما ابن زبدى أو ابن حلفى ٨
 .مل أعرف من هو ولعله أراد مىت ٩
 .بدي أو ابن حلفىأحد االثنني إما ابن ز ١٠
 .، وإن أراد به بولس  الرسول فهو مل يكن من احلواريني االثين عشر)بولس(مل حيفظ من أمساء احلواريني اسم بالوص  ١١
 )١٢٧/ ٣) (م١٩٠٣(آرنست لرو الصحاف، سنة: املطهر املقدسي، ط: البدء والتاريخ ١٢
سالم ، وأحد كبار املتكلمني ، كان ذا معرفة واسعة مبذاهب وأديـان             حممد بن عبد الكرمي بن أمحد ، من فالسفة اإل         : الشهرستاين ١٣

: ، انظـر ترمجتـه يف     ) هـ٥٤٨(األمم ، ومذاهب الفالسفة ، من مصنفاته امللل والنحل ، و اية اإلقدام يف علم الكالم ، تويف سنة                    
 )٢١٥/ ٦(األعالم 

ذهب املعتزلة ، حازت مؤلفاته يف التاريخ إعجاب املستـشرقني          علي بن احلسني بن علي ، مؤرخ رحالة ، كان على م           : املسعودي ١٤
مروج الذهب ومعادن اجلوهر ، و خزائن امللوك وسر العاملني ، تويف سـنة              : فأطلق عليه بعضهم لقب هريودت العرب ، من مؤلفاته          

 )٢٧٧/ ٤(األعالم : ، انظر ) هـ٣٤٥(
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 ٨٥

.. ١وكان ممن وجه من احلواريني واألتباع الذين كانوا يف األرض بعدهم ، فطرس احلواري             ( 
يوذس  ..  ٧وسيمن .. ٦وابن تلما  .. ٥ويعقوبس .. ٤سوحين.. وفيلبس  .. ٣وتوماس .. ٢وأندراييس
 .٩) ٨زكريايوطا
 
 : امللل والنحل للشهرستاين-ب

مشعون الصفا ، ومىت ، ولوقـا        :      ذكر الشهرستاين من أمساء احلواريني مخسة أمساء، هي       
 .ومرقس ، ويوحنا

ا وصـعد إىل    مث فارق الـدني   : (     قال الشهرستاين يف سياق حديثه عن رفع املسيح         
 .١٠)السماء ، فكان وصيه مشعون الصفا ، وهو أفضل احلواريني علماً وزهداً وأدباً

 :      وقال بعد ذلك
مـىت  : مث إن أربعة من احلواريني اجتمعوا ومجع كل واحد منهم مجعاً مساه اإلجنيل، وهـم            ( 

 .١١)ولوقا ، ومرقس ، ويوحنا
      
 : مروج الذهب للمسعودي-ج

إن املسيح مر ببحرية طربية وعليها أناس من الصيادين، وهـم بنـو             : ( سعودي      قال امل 
اتبعوين تصيدوا البشر، فاتبعـه ثالثـة مـن         : زبدا، واثنا عشر من القصارين، فدعاهم إىل اهللا، وقال        

                                                   
 .هو مسعان بطرس ١

 .أندراوس هو٢ 
 .هو توما ٣
 .ناهو يوح ٤
 .إما يعقوب ابن زبدي أو ابن حلفى ٥
:  ابن تلما هو معىن برثلوماوس ، كما جاء يف قاموس أعالم الكتاب املقدس أن معىن برثلماوس هو ابن تلمي أو ابن أتالمي ، انظـر                          ٦

  )٤٠( قاموس أعالم الكتاب املقدس  ص 
 . به هنا مسعان القانويمنطوق آخر السم مسعان الذي ينطق كذلك مشعون ، ورمبا كان املراد ٧
 )٢٢٣(املراد به يهوذا اإلسخريوطي، واسم يهوذا يلفظ بالعربية يوداس كما جاء يف قاموس أعالم الكتاب املقدس ص ٨
 )٢٤/ ١) (م١٩٧٩ -هـ١٣٩٩(دار الفكر ، سنة : تاريخ األمم وامللوك للطربي، ط ٩
 )٢٦٤/ ١( والنحل لاملل ١٠
مـن احلـواريني    و هذا الذي ذكره الشهرستاين فيه خلط ، فاملعروف أن مىت متفق عليه أنـه               ،  ) ٢٦٥ -٢٦٤/ ١(املصدر السابق  ١١

ل خمتلف فيه ، هل هو احلواري أو ال، و أما لوقا ومرقس فاالتفاق قائم على أما ليسا من احلواريني بل من كتاب                       ويوحنا كاتب اإلجني  
 .األناجيل فحسب
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، وبولس ، ولوقا    ١الصيادين وهم بنو زبدا، واثنا عشر من القصارين، وقد ذكر أن مريوحنا، ومشعون            
 .٢)ريون األربعة الذين تلقوا خرب اإلجنيل ، فألفوا خرب عيسى هم احلوا

                                                   
مىت ويوحنا ومرقش ولوقا، وهو األصح ألن هذه هي أمساء كتـاب األناجيـل              : خة أخرى   ذكر حمقق الكتاب هنا أن املثبت يف نس        ١

األربعة املعروفة، أما بولس ومشعون فليسا من كتاب األناجيل ، إال إن كان مقصود املسعودي باألناجيل مجلة الكتاب املقدس مبا فيـه                      
 . رسالتان ، إال أن ظاهر كالمه يوحي بأنه يريد األناجيل األربعةولبطرس)  رسالة١٤(رسائل الرسل فإن بولس له النصيب األوفر منها

 )٦٤/ ١( بريوت، -دار املعرفة: حممد حمي الدين عبد احلميد، ط: املسعودي، حتقيق: مروج الذهب ومعادن اجلوهر ٢
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 الفصل الثالث
 احلواريون املتفق عليهم

   مسعان الصفا"  بطرس  :املبحـث األول". 
   أ�دراوس:املبحـث الثا�ي . 

    يعقوب ويوحنا ابنا زبدي:املبحـث الثالث . 
    فيلبس:املبحـث الرابع . 
    توما:ساملبحث اخلام . 
    الوي بن حلفى" ى  متّ:املبحث السادس". 
    يعقوب بن حلفى:املبحث السابع . 
    مسعان القا�وي:املبحث الثامن . 
    يهوذا اإلسخريوطي:املبحث التاسع . 
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 املبحث األول

 )مسعان الصفا (بطرس
شأة بطرس و مكا�ته: املطلب األول�. 
األ�اجيلسرية بطرس يف: املطلب الثا�ي . 
سرية بطرس يف إجنيل بر�ابا: املطلب الثالث. 
تبشري بطرس باإلجنيل ووفاته:املطلب الرابع . 
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 املطلب األول
 نشأة بطرس ومكانته

 

بطرس ، أو مسعان الصفا هو أحد احلواريني االثين عشر املتفق علـى ذكـرهم يف مـصادر                
 .النصارى

 .٢، ومعناه مستمع١وذ من االسم العربي مشعونامسه األصلي هو مسعان وهو اسم يوناين، مأخ

 .٣ هو الذي تصدر ذكره يف األناجيل الثالثة األوىل - مسعان– وهذا االسم

، يقابله يف اآلرامية    ٤، وهو اسم يوناين معناه صخرة أو حجر        وقد لقب مسعان بلقب بطرس    
ضع باسـم بطـرس ويف      ، لذلك جند مسعان يذكر يف بعض املوا       ٦، ويف العربية اسم صفا     ٥اسم كيفا 

 . ويف بعضها باسم صفا، فجميعها مترادفات من لغات شىت ،بعضها باسم كيفا

، كما يظهر مما ورد يف إجنيلـي          وكان الذي أطلق اسم بطرس على مسعان هو املسيح        
مسعان وقـد مسـاه     (:  مرقس  إجنيل ، جاء يف    حني استعرضا أمساء التالميذ االثين عشر      ،مرقس ولوقا   

 .٨) مسعان وقد مساه أيضاً بطرس : ( لوقا إجنيل، ويف  ٧)بطرس

، يظهر ذلك يف النص الذي         ذا االسم أول ما عرفه و دعاه التباعه          وقد مساه املسيح  
 ، حيث كان أندراوس أخو بطرس هو من جاء به إىل املـسيح             أورده يوحنا عن دعوة املسيح لبطرس     

فلما رآه املسيح ، ٩)بن يونا، ولكين سأدعوك صفا أنت مسعان : ( قال له.  

                                                   
 )١/٦٦(موسوعة آباء الكنيسة  ١
، وقد ذكـر    ) ٤٢٥(ص) م٢٠٠٤( مصر، الطبعة السادسة سنة      -مكتبة النسر   : عيد مرقص ، ط   س: تفسري كلمات الكتاب املقدس      ٢

النطـق  : املؤلف أن اسم مسعان عربي ،  وال خالف بني ذلك وبني ما ذكر يف املنت من أن االسم يوناين فاالختالف يف النطق فقـط                          
 .العربي مشعون ، واليوناين مسعان ومها قريبان

 ١٤: ٦، لوقا١٧: ٣رقس،  م١: ١٠انظر مىت ٣
 )١/٦٦(، موسوعة آباء الكنيسة) ١٥٢/ ٢(، دائرة املعارف الكتابية) ١٧٤(قاموس الكتاب املقدس ص: انظر ٤
 )١٧٤(قاموس الكتاب املقدس، ص ٥
اسم أن  ) ١/٦٦(ويف موسوعة آباء الكنيسة   ) ٢/١٥٢(، وقد جاء يف دائرة املعارف الكتابية      )١٧٤(انظر قاموس الكتاب املقدس، ص     ٦

 .صفا آرامي، معناه صخر أو حجر 
 ١٧: ٣مرقس ٧
 ١٤: ٦لوقا ٨
الذي يعين صخر إشارة إىل أنه سوف يكـون ثابتـاً           ) صفا(  بطرس بـ     ، وقد ذكر البعض أن يف تسمية املسيح         ٤٢: ١يوحنا ٩

= يل عن تذبذب بطـرس يف ، وهذا املذكور خيالف الصورة اليت تعرضها نصوص األناج       ) ١/٦٦(كالصخر، انظر موسوعة آباء الكنيسة    
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 :نشأة بطرس
بيت صيدا  (:  يوحنا  إجنيل ، وهي مسقط رأسه، كما جاء يف      ١نشأ بطرس يف بلدة بيت صيدا     

، يفهم ذلك مـن قـصة       حيث استقر  ٣ ، إال أنه انتقل منها إىل كفر ناحوم        ٢)بلدة أندراوس وبطرس  
 .٤يف كفر ناحوم سيح ، حيث كان ذلك أثناء تواجد امل ة بطرس  محا شفاء املسيح

 وقد زاول بطرس حرفة صيد السمك كما هي احلال بالنسبة إىل أهل بلدته، إذ أن موقـع                 
 .بلدم القريب من حبر اجلليل أتاح هلم احتراف مهنة الصيد

وقد ورد أكثر من نص يف العهد اجلديد يبني احتراف بطرس هلذه املهنة، من هذه النصوص                
 : مىت  إجنيلما ورد يف

مها مسعان الذي يدعى     وبينما كان يسوع ميشي على شاطئ حبرية اجلليل، رأى أخوين         (     
 هيـا اتبعـاين   :  ، فقال هلمـا     إذ كانا صيادين    ، يلقيان الشبكة يف البحرية      وأندراوس أخوه   ، بطرس

 .٥)، فتركا الشباك وتبعاه حاالً فأجعلكما صيادين للناس

 

      

                                                                                                                                                  
كثري من املواقف ، وهو ما دفع الكثريين من كتاب النصارى إىل الدفاع عن هذه الصورة ، وسيأيت تفصيل ذلك يف الكـالم عـن                         =

 من هذا البحث) ٨٦( شخصية بطرس، انظر ص
    السمك يف زمـن املـسيح        أطلق هذا االسم الذي يعين بيت الصيادين على أكثر من منطقة كان يزاول فيها صيد              : بيت صيدا  ١

 :فقد أطلقت على

وكانت ) حبر اجلليل (ة لنهر األردن بالقرب من ملتقى النهر ببحرية جنيسارت        يوكانت تقع على الضفة الشرق    ) بيت صيدا جولياس   ( -
 .مدينة كبرية بناها هريودس فيلبس

فيلبس ، كانت قرية صغرية للصيادين ، ويرجح أا كانت          وهي املعنية هنا ، واليت عاش فيها بطرس وأندراوس و         ) بيت صيدا اجلليل   (-
أطلس : انظر  . قريبة من كفر ناحوم ، وإن مل يعلم بالضبط أين كان موقعها منها ، ويرجح أا كانت على الضفة الغربية لنهر األردن                       

 )٢٩٧ - ٢/٢٩٥(و دائرة املعارف الكتابية) ٣٣٦(الكتاب املقدس ص
 ٤٤: ١يوحنا ٢
 مدينة يف اجلليل كانت تقع يف الشمال الغريب من حبر اجلليل، معىن امسها قرية ناحوم ، وإن مل يعرف على وجه التحديد                       :مكفر ناحو  ٣

 عـدداً  من هو ناحوم الذي نسبت إليه القرية ، وكانت املدينة مسرحاً للعديد من وقائع الكتاب املقدس فعلى شاطئها دعا املسيح        
 عدداً من معجزاته، وحالياً يطلق اسم كفر ناحوم على موقع قريب من املوقع األصـلي                أجرى املسيح   من تالميذه التباعه، وفيها     

 )٣٦٠ - ٦/٣٥٧(وكان هذا املوقع يطلق عليه سابقاً تل حوم ، انظر دائرة املعارف الكتابية
: ٤  ، ولوقا   ٣١-٢٩: ١رقس ، وم  ٥-١٤: ٨مىت  : ، وانظر قصة شفاء محاة بطرس يف كل من          ) ١٧٤(قاموس الكتاب املقدس ص    ٤

٤٠ -٣٨ 
 ١٨ -١٦: ١قس، انظر كذلك مر٢٠ -١٨: ٤مىت ٥
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 :مكانة بطرس بني احلواريني
، ومن حيث األعمـال       من حيث الذكر يف العهد اجلديد      ترب بطرس املتصدر بني احلواريني    يع

  . وبعده، كما يعترب من أقرب املقربني من املسيح اليت قام ا يف عهد املسيح 

 ومقدماً عليهم كلهم، ومن مث فهو رئـيس         سة الكاثوليكية رئيساً للحواريني     وتعتربه الكني 
وهي املـسماة باسـم القـديس       -ا  ة ومؤسسها، فتعترب الكنيسة الكربى يف روم      الكنيسة الكاثوليكي 

 . مركز الكاثوليكية، ويعترب البابوات املتعاقبني على رئاستها خلفاء بطرس يف رئاسة الكنيسة-بطرس

 أمور ذكـرت يف     ني  ومما يؤيد ما ذهب إليه الكاثوليك من تنصيب بطرس رئيساً للحواري          
 :الكتاب املقدس منها

، فكل القوائم املذكورة يف الكتاب املقـدس        دارة اسم بطرس يف الذكر بني احلواريني      ص -
 .١ألمساء الرسل االثين عشر يتصدرها اسم بطرس

يف بقيـة   ال لريافقوه دوناً عـن        انتخبهم املسيح   كان بطرس أحد ثالثة من احلواريني      -
 بطـرس، ويعقـوب   : ء الثالثة هم  ، وهؤال  ، كما كلفهم مبهمات مل يكلف ا غريهم       بعض املواقف   

 .ويوحنا ابنا زبدي

  وقد وردت حوادث عدة يف العهد اجلديد برزت فيها أمساء هؤالء الثالثة دون غريهم من               
  :احلواريني ، ومن هذه احلوادث

 : ، وهذا نص مىت عن احلادثة وقا لمرقس و حادثة التجلي اليت ذكرها كل من مىت و)  أ
  وصعد م على انفراد إىل جبل عالٍ ،يسوع بطرس ويعقوب ويوحنا أخاه أخذ ٢ وبعد ستة أيام(

 قد ٣اـــ، وإذا موسى وإيلي ، وصارت ثيابه بيضاء كالنور وجتلى أمامهم فشع وجهه كالشمس

                                                   
 .من هذا البحث) ٦٥(راجع القوائم ص ١
 أن عدد األيام كـان      ٢: ٩ ،  ومرقس     ١: ١٧وقد ذكر كل من مىت     وتالميذه إىل قيصرية فيلبس ،       ستة أيام من وصول املسيح     ٢

 .ام تقريباً  أا مثانية أي٢٨: ٩ستة ، بينما ذكر لوقا 
صيغته اليونانية إلياس، واملراد به هنا أحد أنبياء العهد القدمي ، كان يف أيام آخاب أحد امللوك                  ) إهلي يهوه ( اسم عربي ، معناه      : إيليا ٣

ب ، ويقال إنه    الذي عبده امللك ومجهرة من بين إسرائيل بإيعاز من إيزابل زوجة آخا           ) بعل  ( أُرسل إىل آخاب منكراً عليه عبادة اإلله        
) ٥٧٤ – ٥٦٩/ ١( و دائرة املعارف الكتابية     ) ١٤٥ -١٤٤(قاموس الكتاب املقدس ص     : يف آخر حياته رفع حياً إىل السماء ، انظر          

β¨ ®: والراجح أنه هو النيب إلياس املذكور يف القرآن الكرمي يف قوله تعاىل            Î) uρ }¨$u‹ø9Î) z⎯Ïϑ s9 š⎥⎫Î=y™ö ßϑ ø9$# ∩⊇⊄⊂∪ øŒ Î) tΑ$s% ÿ⎯Ïµ ÏΒöθ s) Ï9 Ÿω r& tβθ à) −G s? 

∩⊇⊄⊆∪ tβθ ãã ô‰ s?r& Wξ÷è t/ šχρ â‘ x‹ s?uρ z⎯|¡ômr& t⎦⎫É) Î=≈ sƒ ø:$# ∩⊇⊄∈∪ ©! $# ö/ä3−/ u‘ ¡>u‘ uρ ãΝ ä3Í←!$ t/# u™ š⎥⎫Ï9̈ρ F{ $# ∩⊇⊄∉∪ çνθ ç/ ¤‹ s3sù öΝ åκ ¨ΞÎ* sù tβρ ç |Øósßϑ s9 ∩⊇⊄∠∪ ω Î) 

yŠ$t7Ïã «! $# š⎥⎫ÅÁ n=ø⇐ ßϑ ø9$# ∩⊇⊄∇∪ 〈  ]  هب البعض إىل أن املراد بإلياس هنا هو النيب إدريس إال إن الصحيح أن              وقد ذ ] ١٢٨ -١٢٣: يس

مـراد  : ابن كثري ، حتقيـق      : قصص األنبياء   :  ، انظر يف ذلك      املذكور هنا هو إلياس أحد أنبياء بين إسرائيل ، وكان بعد موسى           
 )٣٦٣ – ٣٦١( مصر ، بدون تاريخ ، ص–دار التقوى : عبداهللا ، ط

http://kotob.has.it



 ٩٢

، فـإذا شـئت      يا رب ما أحسن أن نبقى هنا      :  ، فبدأ بطرس يقول ليسوع     ظهرا هلم يتحدثان معه   
، وبينما كـان يـتكلم إذا        ، وواحدة إليليا   ، وواحدة ملوسى   لك، واحدة    انصب هنا ثالث خيام   

 هذا هو ابين احلبيب الذي سررت بـه         :، وصوت من السحابة يهتف     سحابة منرية قد خيمت عليهم    
، فاقترب منـهم     ، فلما مسع التالميذ الصوت وقعوا على وجوههم مرتعبني جداً          كل سرور له امسعوا   
 .١)، فرفعوا أنظارهم فلم يروا إال يسوع وحده  ترتعبوااضوا وال:  يسوع وملسهم وقال

 ، كما أن انتخاب املسيح     ويالحظ من هذا النص أن اسم بطرس كان متصدراً أمساء الثالثة          
        وكونه املتحدث الوحيد بني الثالثـة والـذي           له مع اآلخرين ليحضر حادثة على هذا الشأن ،

 .احلوارينيعلى أن له مكانة خاصة بني دل  ما اقترح ، كل ذلك ياقترح على املسيح 

   يف حادثة إنبـاء املـسيح         - ومعهم أندراوس  –برزت أمساء هؤالء الثالثة أيضاً      ) ب
كان يغادر اهليكل برفقة عدد      أن املسيح    خبراب اهليكل ، وقد ذكر احلادثة مرقس يف إجنيله وفيها         

أترى : حلجارة وهذه املباين، فأجابه يسوع     يا معلم، انظر ما أمجل هذه ا       (:من تالميذه فقال له أحدهم    
 .هذه املباين العظيمة؟ لن يترك منها حجر فوق حجر إال ويهدم

 مقابل اهليكل سأله بطرس ويعقوب ويوحنا وأندراوس        ٢ وفيما هو جالس على جبل الزيتون     
 .٣)أخربنا مىت حيدث هذا؟ وما هي العالمة عندما توشك هذه األمور أن تتم؟: على انفراد

ليسهروا ) بطرس ويعقوب ويوحنا  (تصدر اسم بطرس كذلك يف انتخاب املسيح للثالثي       ) ج
 :، وقد ذكر مىت احلادثة بقولهمعه يف الليلة األخرية

اجلسوا هنا ريثما أذهب    :  وقال هلم  ٤ مث ذهب يسوع وتالميذه إىل بستان يدعى جثسيماين        (
نفـسي  : عر باحلزن والكآبة، فقال هلم    إىل هناك وأصلي، وقد أخذ معه بطرس وابين زبدي، وبدأ يش          

يا : حزينة جداً حىت املوت، ابقوا هنا واسهروا معي، وابتعد عنهم قليالً وارمتى على وجهه يصلي قائالً            
أيب إن كان ممكناً فلتعرب عين هذه الكأس، ولكن ال كما أريد أنا بل كما تريد أنـت، ورجـع إىل                     

                                                   
 ، وقد ذكر مرقس أن سبب اقتراح بطرس إمنـا كـان          ٣٦ – ٢٨ :  ٩، و لوقا  ١٣  -١: ٩وانظر كذلك مرقس   ،   ٨-١: ١٧مىت   ١

 ، وذكر لوقا أن بطرس ومن       ٦: ٩قسمر) فإنه مل يكن يدري ما يقول إذ كان اخلوف قد استوىل عليهم           ( منشؤه اخلوف الذي اعتراه     
، وبذلك كان بطرس ال يدري ما يقول     ترح بطرس ما اقترحه على املسيح       معه قد غلبهم النوم حني صعدوا اجلبل مث ملا استيقظوا اق          

 .حلادثة يف إجنيل برنابا باختالف  ، وقد ذكرت ا٣٤: ٩حسب رواية لوقا
 )٦٨(سبق التعريف به ص ٢
سبا الـسؤال إىل    وقد ذكر كل من مىت ولوقا احلادثة ، ولكنهما مل يذكرا أن األربعة كانوا هم السائلني ، وإمنا ن                   ٤ -١: ١٣مرقس ٣

 ٧ - ٥: ٢١ ، و لوقا٣ -١: ٢٤مىت: مجاعة التالميذ ، انظر
 أشجار الزيتون ومعصرة لعصره ، يقع شرق أورشليم         ه في ناها معصرة الزيت ، وأطلق االسم على بستان       كلمة آرامية مع  : جثسيماين ٤

: انظـر   . ى زيتونه ليصنعوا منه املـسابح     بان نو  اآلن مكان مقدس جيمع الره     فيما وراء وادي قدرون قرب سفح جبل الزيتون ، وهو         
 )٢٥٠ -٢٤٩(قاموس الكتاب املقدس ص
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ا مل تقدروا أن تسهروا معي ساعة واحـدة؟ اسـهروا           أهكذ: التالميذ فوجدهم نائمني فقال لبطرس    
 .١)وصلوا لكي ال تدخلوا يف جتربة، إن الروح نشيط أما اجلسد فضعيف

هذه النصوص السابقة واليت فيها تقدم بطرس مع ابين زبدي على بقية احلواريني مما استند إليه         
وص أخرى تنص على تقـدم      الكاثوليك يف القول برئاسة بطرس على احلواريني ، ويضاف إليها نص          

 :ومن ذلك مبن فيهم ابين زبدي –بطرس على اجلميع 

  ومكافأة املسيح  مىت بشأن إعالن بطرس أن املسيح هو ابن اهللا احلي ،           النص الذي أورده     )أ  
      فما أعلن لك هـذا حلـم ودم       ،   طوىب لك يا مسعان بن يونا         (: له على ذلك اإلعالن وقوله له    

  ، وعلى هذه الـصخرة أبـين كنيـسيت    أنت صخر: سموات، وأنا أيضاً أقول لكبل أيب الذي يف ال 
، فكل ما تربطه علـى األرض        ، وأعطيك مفاتيح ملكوت السموات     وقوات اجلحيم لن تقوى عليها    

 .٢)يكون قد ربط يف السماء، وما حتله على األرض يكون قد حل يف السماء

 إىل   رة اليت أعقبت رجـوع املـسيح       النص الذي أورده يوحنا يف احلديث عن الفت        )ب
 يطلب فيه مـن بطـرس    ، حيث أورد يوحنا نصاً عن املسيح      األرض بعد الصعود ليثبت أتباعه    

 : جاء يف إجنيل يوحنا- الذين هم أمته اليت تركها من بعده-خاصة أن يرعى له خرافه

ا حيـبين هـؤالء؟    يا مسعان بن يونا أحتبين أكثر مم   :  وبعدما أكلوا سأل يسوع مسعان بطرس      (
يا مسعان بـن يونـا      : أطعم محالين، مث سأله ثانية    : نعم يا رب أنت تعلم أين أعزك، فقال له        : فأجابه

يا مسعـان   : ، فسأله مرة ثالثة    ارع خرايف :   قال له   ، نعم يا رب أنت تعلم أين أحبك       :أحتبين؟ فأجابه 
يا رب أنت تعلـم     :  وقال له  أتعزين؟ : لثةبن يونا أتعزين؟ فحزن بطرس ألن يسوع قال له يف املرة الثا           

 .٣)أطعم خرايف: ، فقال له يسوع ، أنت تعلم أين أحبك كل شيء

 - الذين هم أمته   – من بطرس أن يرعى خرفانه       ويعترب هذا النص صرحياً يف طلب املسيح      
 .وهو من أقوى ما يستند إليه الكاثوليك يف القول بزعامة بطرس للحواريني

، فهو  هو القائم بأعمال الرسالة بعد رفع املسيح        كان  بطرس  لك فإن   وإضافة إىل كل ذ   
  وخطب فيهم واقترح انتخـاب حـواري       -ى كما يعتقد النصار   - بعد الصلب  مجع احلواريني الذي  

 بعـد   واريون، كما كانت له الصدارة يف كثري من األعمال اليت قام ا احل             جديد خلفاً ليهوذا اخلائن   

                                                   
 ٣٨ -٣٢: ١٤، انظر كذلك مرقس٤١ -٣٦: ٢٦مىت ١
 ٢٠ -١٧: ١٦مىت  ٢
 ١٨ -١٥: ٢١يوحنا ٣
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 أو بعـد      يف حياة املسيح    واملعرب عن احتياجام إنْ    ،ماعة  اجل باسم   كان هو املتحدث  و ،ذلك  
 .١رفعه

هذه بعض األسباب اليت جعلت الكنيسة الكاثوليكية تقدم بطرس على سائر الرسل وتنـصبه     
 أكثر املدققني مـن     يقول به  أن هذا الذي يعتقده الكاثوليك       ر بطرس البستاين  ، وقد ذك   رئيساً عليهم 
 :يف دائرة املعارف البستاين  قالخرى ،لفهم يف ذلك طوائف أ، وخيا النصارى

، وبنـاء     كان له بعض التقدم بني الرسل      - يعين بطرس  - وقد ذهب أكثر املدققني إىل أنه      (
، وأنه على تلك الصخرة يـبين كنيـسته، بـىن            ، وعلى أمر املسيح له بأن يرعى خرافه        على ذلك 

، وأما الهوتيو الربوتستانت وسائر الطوائف غـري          لبطرس الكاثوليك تعليم رئاسة البابوات كخلفاء    
 .٢)الكاثوليكية فيخالفوم يف أمر السيادة وما يترتب عليها من حقوق اخلالفة

ة على غريه ، فريونه كسائر       أية مزي  وبناء على ذلك فإن املخالفني للكاثوليك ال يرون لبطرس        
 جاء يف دائرة     ،  فيه أية خصوصية على اآلخرين      مل متنحه أعماله وال أقوال املسيح     و احلواريني ، 

 إىل افتراض أنه كان لـه       - املشار إليه آنفاً   -وال جيب أن يؤخذ تقدمه على الرسل       (:املعارف الكتابية 
، كما أن الرب مل خيلع عليه مطلقاً         ، فليس مثة دليل على ذلك      أي نوع من السيادة على سائر الرسل      

 .٣)، كما مل يسلم رفقاؤه ا  يدعها لنفسه، كما أنه مل مثل هذه الرئاسة

ـ    على ذلك بعدة أمثلة من الكتاب املقـدس         الكتابية   وتستشهد دائرة املعارف   ت أن  ، تثب
 :، ومن هذه األمثلةبطرس مل يكن قط رئيساً للحواريني

  : حني قال هلم للحواريني إجنيل مىت من تعليم املسيح ما ورد يف

، وال   ؛ ألن معلمكم واحد، وأنتم مجيعا إخوة        يدعوكم أحد يا معلم    أما أنتم فال تقبلوا أن    ( 
، وال تقبلـوا أن      ؛ ألن أباكم واحد وهو اآلب الذي يف السموات         تدعوا أحداً على األرض أباً لكم     

، فإن كل مـن      ، وليكن أكربكم خادماً لكم     ؛ ألن رئيسكم واحد هو املسيح      يدعوكم أحد رؤساء  
 .٤)ضع نفسه يرفع، ومن ي يرفع نفسه يوضع

ن يكون له أي تقـدم علـى بقيـة          ن الرافضني لرئاسة بطرس يرفضون كل الرفض أ       ومع أ 
التلميذ األول من تالميذ املسيح حىت ظهور       ( مع ذلك يعترفون بأن بطرس كان هو         إال أم    احلواريني

                                                   
 ) ٦٧-٦٦/ ١( انظر يف ذلك موسوعة آباء الكنيسة ١
 )٥/٤٧٢(دائرة املعارف، بطرس البستاين ٢
 )٢/١٥٤(ابيةدائرة املعارف الكت ٣
 ١٢ -٨: ٢٣مىت ٤
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، كما أنـه     مرقس ولوقا ، فامسه يأيت دائماً يف الصدارة يف قوائم أمساء التالميذ املدونة يف مىت و              بولس
 .١)يظهر يف الطليعة يف كل املناسبات والظروف بني إخوته وزمالئه ممن ساروا وراء املسيح

ورغم ذلك فهم يصرحون بأم ال يرون له منصب الرياسة كما يـرى الكاثوليـك، بـل                 
 .٢يرفضون ذلك رفضاً باتاً

تقدم  من يذكر  جندتباعهأ و يف كتابات علماء املسلمني الذين أرخوا لفترة حياة املسيح و
 .نه كان رئيساً عليهمبطرس على بقية احلواريني، وأ

 يف معـرض ذكـر أمسـاء        -ذلك بقوله إىل   يف كتابه البدء والتاريخ      فاملطهر املقدسي يشري  
 .٣) ، ويقال له صخرة اإلميان مشعون الصفا وهو رأسهم: (-احلواريني

 .نيي وهذه عبارة واضحة يف رئاسة بطرس للحوار

 : -  عن عيسى-وممن ذكر تقدم بطرس كذلك الشهرستاين يف امللل والنحل إذ يقول

ل احلواريني علماً   ، وهو أفض   ، فكان وصيه مشعون الصفا      مث فارق الدنيا وصعد إىل السماء      (
 .٤)وزهداً وأدباً

 كان قد   ، وقد تقدم أن عيسى        واملعروف أن الوصي هو من يقوم باألعباء بعد موصيه        
 .٥عدهمر بطرس بأن يرعى خرافه من بأ

 إمنا كانوا يستندون    ني     وجدير بالذكر أن علماء املسلمني حني ذكروا أمر رئاسة بطرس للحواري           
 الكتاب  -ال فإن املصادر اإلسالمية األصيلة      ، وإ  يف ذلك إىل ما توفر يف زمنهم من مصادر النصارى         

 .يوجد فيهما تفصيل شيء من ذلك  مل-والسنة 

 

     

 

                                                   
 )٣/٧٣(رجال الكتاب املقدس ١
 املرجع السابق ٢
 )٣/١٢٧(البدء والتاريخ  ٣
 )٢٦٤/ ١(امللل والنحل ٤
 . من هذا البحث)٨٣( انظر ص ٥
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 املطلب الثاين
 سرية بطرس يف العهد اجلديد

 بطرس والصفات اليت حتلى ا من األمور املثرية للجـدل يف األناجيـل، والـيت                تعترب سرية 
 .تضاربت حوهلا آراء النقاد ملا فيها من االضطراب الظاهر

لتوبيخ من   قد واجه الكثري من ا      فبطرس يغلب عليه التهور والتسرع يف كثري من املواقف، و         
  بقلة اإلميان من قبـل املـسيح   ، بل إنه وصفجراء تسرعه وكلماته اليت كان يتفوه ا   املسيح  
     وأظهر شكاً مبعجزات املسيح ،     مث ختم ذلك كله بإنكـاره معرفـة          يف أوائل معرفته به ،

 . السجن والعقاب لهحني تبدى املسيح 

 بكل مـا     ، ورغبة حقيقية يف خدمة املسيح     وهو مع ذلك يبدي أحياناً صدقاً يف اإلميان       
التحكم بـأمر  حد امتيازات وسلطات واسعة وصلت إىل  ، وفوق ذلك كله مينحه املسيح        ميلك

 .الدين كله

 قد تبدلت متاماً إبان الفترة اليت       ا، خاصة وأ    هذا احلواري  من هنا كان االضطراب يف سرية     
 ، وأصبح جسوراً شجاعاً   جبنه الذي يكاد يعرف به     ، فنراه وقد ختلى عن     أعقبت صعود املسيح    

، وأصبحت له هيمنة فكرية كبرية علـى         ، وحتولت كلماته من التسرع والتهور إىل نوع من االتزان         
، على الرغم من الصورة اليت كانت تظهره مبحدوديـة الـتفكري، وقلـة               ١اجلماعة النصرانية آنذاك  

ىت ليتساءل املرء عن سر تلك النقلة اليت غريت شخـصية         ، ح   احملصول العلمي إبان حياة املسيح    
  . بطرس تغيرياً جذرياً مل يكن مثله يف حياة املسيح

االضطراب الذي تصور به نصوص العهد اجلديد شخصية بطـرس مل يتفـق             من أجل هذا    
فريق يرى أن شخـصية     : ، فنراهم منقسمني إىل فريقني     عليها   -نهم خاصة النقاد م   -كتاب النصارى 

 وال تنم عن أيـة عبقريـة غـري          ها الكثري من طبائع النقص البشري       بطرس شخصية بشرية عادية في    
 ينـل   ن شخصيته سطحية ساذجة، شخصية صـياد مل       ألقول ب إىل ا ، بل تعدى بعضهم ذلك       اعتيادية

 .قسطاً من التعليم والثقافة

 كم األخطاء اليت     بالرغم من   ، ويف املقابل يرى الفريق اآلخر شخصية بطرس شخصية عبقرية        
 ويرون فيه أو يف ما يعقبه دلـيالً علـى            ، تثقل هذه الشخصية فإم يقدمون االعتذار عن كل خطأ        

 .االصطفاء والعبقرية غري االعتيادية

                                                   
قطب الرحى  كانت تلك اهليمنة الفكرية قبل ظهور بولس يف التاريخ النصراين ، إذ بظهوره حتولت اهليمنة كلها إليه ، وأصبح بولس                      ١

 .للنصرانية 

http://kotob.has.it



 ٩٧

 .وهذه أمثلة على كالم كال الفريقني حول شخصية بطرس

 ومن   غريها، الذين يرون يف بطرس شخصية عادية ليس فيها ما مييزها عن           :الفريق األول  -
 : حني حتدث عنهم  الذي يقول يف عموم رسل املسيح هؤالء ول ديورانت

ويصعب علينا أن نقول إن أولئك الرسل كانوا من طراز الذين يختارون ليبـدلوا أقـوال                ( 
 ١)، وتكشف عيوم كشفاً صرحياً ، فاألناجيل تظهر ما بني أخالقهم من اختالف واقعي العامل

 بقدر ما حتدث    - من بني الرسل   -حتدث العهد اجلديد عنها وعن عيوا     ومل توجد شخصية    
 .عن بطرس

وبطرس هذا شخصية بشرية حلماً ودماً فهو       : ( مث يقول ديورانت متحدثاً عن شخص بطرس      
متهور، جاد، كرمي، غيور، هياب، يصل به الوجل يف بعض األحيان إىل حد اجلنب الـذي ال يـسع                   

 .٢)اإلنسان إال أن يعفو عنه

 وردت  الذي يرى يف بطرس شخصية غري اعتيادية، ويربر لكل سقطاته اليت           :الفريق الثاين  -
من هذا الفريق حمررو دائرة املعارف الكتابية إذ ورد فيها يف الكالم عن شخـصية               يف العهد اجلديد ،     

 مل ترسـم شخـصية      حة يسهل حتليلها، والشك يف أنه      واض ةت شخصية بطرس شفاف   نكا( :بطرس
 ويبدو  ،وكثرياً ما يطلق عليه لقب  أمري الرسل         ،  كل هذا الوضوح والقوة     يف التاريخ الكتايب ب   أخري  

 . ، كما يذكر امسه أوالً يف كل قوائم أمساء األثين عشر رسوالً أنه كان مقدامهم يف كل املناسبات

   لـوءاً باحليويـة   قوياً مم ،  مندفعاً نشيطاً   ،  شجاعاً صرحياً   ،  كان مفعماً باألمل، جريئاً واثقاً      
   عرضة للتغري والتقلـب  ـ ومن احلق أيضاً أنه كان ٣وحمباً وفياً لسيده ـ رغم سقطته قبيل الصلب 

 إمنا نبتت من طبيعته     هإن فضائله وأخطاء  :  ، لكن كما يقول أحدهم       كان أحياناً يبدو مندفع املزاج    
عليه هذا التواضع اجلميل والوداعة     ، وأضفت    ، ولكن نعمة اهللا قد أعطته الغلبة على ذلك        املتحمسة  

 .٤)الباهرة كما يبدو يف رسالتيه

، مقـسمة    وملعرفة احلق يف كالم الفريقني سأعرض لشخصية بطرس كما عرضتها األناجيل          
 :ذلك إىل قسمني

 . أوهلما  ما يتعلق بصفاته وشخصيته أثناء مرافقته للمسيح

 .ما يتعلق بشخصيته بعد رفع املسيح : ثانيهما
                                                   

 )١١/٢٢٢(قصة احلضارة ١
 )٢٢٣/ ١١(قصة احلضارة ٢
 ٧٥ - ٦٩: ٢٦: مىت: يشري إىل قصة إنكار بطرس للمسيح اليت ذكرت يف األناجيل ، انظر  ٣
 )٢/١٥٤(دائرة املعارف الكتابية ٤
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 ٩٨

 :شخصية بطرس يف حياة املسيح : أوالً
 ، فهو تارة يؤمن باملـسيح      تظهر أسفار العهد اجلديد بطرس يف هذه الفترة بصورة متذبذبة         

  ًوتارة تظهره بصفة الضعيف اخلائر عدمي اإلميان         ، ويتبعه ويقوم بكل ما يكلفه به        إمياناً عميقا ،
 . حادثة واحدة، بل قد جيتمع الوصفان يف املتزعزع إزاء الثوابت

وللوقوف على أبعاد شخصيته يف تلك الفترة سأعرض فيما يلي للمواقـف الـيت ذكرـا                
 .األناجيل عن بطرس

 

 :املوقف األول

 واتباعه له فور مساعه       سرعة استجابته للمسيح   من أوائل ما ورد عن بطرس يف األناجيل       
 :آمن قبله، جاء يف إجنيل يوحناالذي كان قد ، ، وكان الذي دعا بطرس هو أخوه أندراوس  به

 بعا يسوع بعدما مسعا كالم يوحنـا       وكان أندراوس أخو مسعان بطرس أحد هذين اللذين ت        (
، فنظر يسوع   واقتاده إىل يسوع- أي املسيح -وجدنا املسيا  : فما أن وجد أخاه مسعان حىت قال له         

 .١) أي صخراًأنت مسعان بن يونا ولكين سأدعوك صفا،: ملياً إىل مسعان وقال

 منذ أول   - على مسعان    األناجيل أن هلذا االسم الذي أطلقه املسيح       يمفسربعض  ويرى  
يف بطرس منذ الوهلة األوىل مما جعله يطلق عليه هذا            دالالت على أمور رآها املسيح       -لقاء له به  

 :االسم، يقول مىت هنري

   إىل أنه وجد قبوالً لـدى املـسيح        ، وإعطاؤه امساً جديداً يشري    "صفا :" أعطاه امساً جديداً   (
، كما أن االسم الذي أطلقه عليه يوحي بإخالصـه           وذا تبناه املسيح يف عائلته كواحد من خاصته       

، كان بطرس عنيـداً       وترمجتها بطرس   ، وهي كلمة عربية معناها حجر      "أنت تدعى صفا  "  :للمسيح
 .٢) جعل املسيح يسميه صفا، ولعل هذا هو السبب اجلوهري الذي جسوراً قوي العزمية

لكن هذا الكالم الذي يقوله هنري يصطدم بشدة بكثري من املواقف اليت أبدى فيها بطـرس                
 .ضعفاً وشكاً كما سيأيت

                                                   
 ٤٢ -٤٠: ١يوحنا ١
 )٥٧٢/ ١(التفسري الكامل للكتاب املقدس ٢
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 ٩٩

 :ملوقف الثاينا

 الشباك يف البحرية     حني أمره بإلقاء     ألمر املسيح  ستجابة بطرس سرعة ا موقف ذُكر فيه    
 حظي به بطرس    ، فكانت نتيجة االستجابة صيداً وفرياً      ة الصيد ه بطرس كثرة العمل وقل    يلإ اشتكى   إذ

 :  جاء يف اإلصحاح اخلامس من إجنيل لوقاورفاقه ،

وبينما كان اجلمع حمتشدين حوله ليسمعوا كلمة اهللا كان هو واقفاً على شـاطئ حبـرية                (
ا يغـسلون   ، وكـانو   ، فرأى قاربني راسيني على جانب البحرية وقد غادرمها الصيادون         ١جنيسارت
وطلب إليه أن يبتعد قليالً عن الرب مث جلـس يعلـم            ،  ، فركب أحد القاربني وكان لسمعان        الشباك

ابتعد إىل حيث العمق واطرحوا شباككم للصيد       : ، وملا أى كالمه قال لسمعان      اجلموع من القارب  
ك سأطرح الشباك   ، ولكن ألجل كلمت    يا سيد قد جاهدنا طوال الليل ومل نصد شيئاً        : فأجابه مسعان 

، فأشاروا إىل شركائهم الذين يف القـارب         ، حىت خترقت شباكهم    وملا فعلوا صادوا مسكاً كثرياً جداً     
 .٢)، فأتوا ومألوا القاربني كليهما حىت كادا يغرقان اآلخر أن يأتوا ويساعدوهم

 - وكان معه يعقوب ويوحنا ابنا زبـدي       -كان من نتائج املوقف السابق حني رأى بطرس       و
  أنه حني نزل إىل الرب ترك كل ما بيده وصار تابعاً للمـسيح              أثر استجابته الفورية للمسيح   

، وكان قبل نزوله قد اعترف بأنه شخص خاطئ ليس أهالً أن حتصل              وكذلك فعل الذين كانوا معه    
 : لوقا يف إجنيل،  جاءله مثل هذه الكرامة

اخرج من قاريب يـا رب      : وع وقال ولكن ملا رأى مسعان بطرس ذلك جثا عند ركبيت يس         (
، فقد استولت الدهشة عليه وعلى مجيع الذين كانوا معه لكثرة الـصيد الـذي                ألين إنسان خاطئ  

، وكذلك على يعقوب ويوحنا ابين زبدي اللذين كانا شريكني لـسمعان، وقـال يـسوع                 صادوه
ني إىل الرب تركوا كل شـيء       ال ختف، منذ اآلن تكون صائداً للناس، وبعدما رجعوا بالقارب         :  لسمعان

 .٣)وتبعوا يسوع

 :املوقف الثالث

 يظهـره   على العكس من املوقف السابق الذي يظهر فيه إميان بطرس مبعجزات املسيح             
 :جاء يف إجنيل مىت،  ووصفه بقلة اإلميان هذا املوقف مبظهر استحق معه التوبيخ من املسيح 

                                                   
 وهي حبرية تستمد مياهها من      - وهو االسم املشهور لدى العرب     - البحرية املعروفة ببحر اجلليل ، وحبرية طربية       هي: حبرية جنيسارت    ١

 ) ٢٦٦(قاموس الكتاب املقدس ص: انظر. ر األردن 
 ٧ -١: ٥لوقا ٢
 ١١ -٨: ٥لوقا ٣

http://kotob.has.it



 ١٠٠

، فلمـا رآه      التالميذ ماشياً على ماء الـبحرية      ويف الربع األخري من الليل جاء يسوع إىل       ( 
 ، ويف احلال كلمهم يسوع      ، ومن خوفهم صرخوا   إنه شبح   : اشياً على املاء اضطربوا قائلني    التالميذ م 

 إن كنت أنت هو فمرين أن آيت إليك ماشياً على           : تشجعوا أنا هو ال ختافوا ، فقال له بطرس        : قائالً
، ولكنـه     فرتل بطرس من القارب ومشى على املاء متجهاً حنو يسوع          ،تعال  :  ، فقال له يسوع   املاء  

ع يده يف احلال وأمسكه     ، فمد يسو  يا رب جنين    :  فصرخعندما شعر بشدة الريح خاف وبدأ يغرق        
 .١)، وما أن صعدا إىل القارب حىت سكنت الريحيا قليل اإلميان ملاذا شككت؟: وقال له

 

 املوقف الرابع

 قا ، وفيه شهود بطرس مع يعقوب ويوحنا حادثة إحياء املسيح          موقف ذكره مرقس ولو   
 مع أناس يف اجملمع  جـاء يف نـص           ابنة رئيس اجملمع اليت كانت قد ماتت أثناء حديث املسيح           

 ابنتك قد ماتت فلماذا تكلف      :وبينما يسوع يتكلم جاء بعضهم من بيت رئيس اجملمع قائلني         : (مرقس
، ومل يـدع     ال ختف آمن فقـط    :  مسع بذلك حىت قال لرئيس اجملمع     املعلم بعد؟ ولكن يسوع ما أن       

، ووصل إىل بيت رئيس اجملمع فـرأى اجللبـة           أحداً يرافقه إال بطرس ويعقوب ويوحنا أخا يعقوب       
، بل هي    ملاذا تضجون وتبكون؟ مل متت الصبية     : ، فلما دخل قال هلم     والناس يبكون ويولولون كثرياً   

ا هو فأخرجهم مجيعاً مث أخذ معه أبا الصبية وأمها والذين كانوا يرافقونـه              ، أم  ، فضحكوا منه   نائمة
قـومي  : ، أي يا صبية لـك أقـول        طليثا قومي : ودخل حيث كانت الصبية وإذ أمسك بيدها قال       

 . ٢)فنهضت الصبية حاالً وأخذت متشي

 وهذا املوقف مما يدل على تقدم بطرس ويعقوب ويوحنـا علـى بقيـة احلـواريني ، إذ مل        
 . غريهم يف هذا املوقفيصطحب املسيح 

 

 :املوقف اخلامس

 جل اتباع املـسيح   اليت سجلتها األناجيل لبطرس استعداده لترك كل شيء من أ         ن املواقف   م
   ،    املسيح دخول األغنياء ملكوت اهللا شق ذلك على كثري مـن            هففي الوقت الذي استصعب في 

 .جل اتباع يسوعيء من أس الذي أعلن أنه يترك كل شاملستمعني إال بطر

                                                   
 ٣٢ -٢٥: ١٤مىت ١
حلادثة ، ولكنه مل يذكر مرافقة بطرس ويعقوب ويوحنا          وقد ذكر مىت أيضاً ا      ، ٥٦ -٤٩: ٨، وانظر كذلك لوقا   ٤٢ -٣٥: ٥مرقس ٢

 ٢٦ - ٢٣: ٨مىت:  انظرللمسيح
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 ١٠١

 :   املسيح منسوباً إىلجاء يف إجنيل مىت

إنه : ، وأيضاً أقول ١احلق أقول لكم إنه من الصعب على الغين أن يدخل ملكوت السموات       ( 
، فدهش التالميذ جداً ملا مسعوا       ألسهل أن يدخل اجلمل يف ثقب إبرة من أن يدخل الغين ملكوت اهللا            

، أما عنـد اهللا      هذا مستحيل عند الناس   : در أن خيلص؟ فنظر إليهم وقال هلم      إذاً من يق  : ذلك وسألوا 
ء وتبعناك فمـاذا يكـون مـن        ها حنن قد تركنا كل شي     : ، عندئذ قال بطرس    فكل شيء مستطاع  

إنه عندما جيلس ابن اإلنسان على عرش جمـده يف زمـن            : احلق أقول لكم  :   فأجام يسوع   نصيبنا؟
 .٢)ن تبعتموين على اثين عشر عرشاً لتدينوا أسباط إسرائيل االثين عشرالتجديد جتلسون أنتم الذي

وقد ذكر برنابا يف إجنيله حادثة قريبة من ذلك إذ ذكر أن املسيح كان يتحدث إىل تالميـذه                  
  :يوماً ويرغبهم يف ما عند اهللا ويزهدهم يف الدنيا فكان مما قاله

، وأثوابكم هي     يلبس ثوباً ينفر منه سيده     احلق أقول لكم إن اخلادم حياول إرضاء سيده فال        (
، أيقنوا أن اهللا يبغض      ، احذروا إذاً من أن تريدوا أو حتبوا شيئاً غري مرضي هللا ربنا             إرادتكم وحمبتكم 

معلم لقد    يا  :، وملا قال يسوع ذلك أجاب بطرس      ٣؛ لذلك أبغضوا أنتم العامل     رجة وشهوات العامل  
إنكم لتجلسون يوم الدينونة جبـانيب لتـشهدوا   :  أجاب يسوع نا؟تركنا كل شيء لنتبعك فما مصري   
 .٤)على أسباط إسرائيل االثين عشر

 أن  ويالحظ أن الفرق بني رواييت مىت وبرنابا فيما يتعلق جبلوس احلواريني مع املـسيح             
   ليدينوا األسباط ، بينما نص برنابـا       نص مىت ذكر أم جيلسون على اثين عشر عرشاً مع املسيح          

 ال يذكر جلوسهم على عروش وال دينونتهم لألسباط ، بل يذكر أم سيجلسون مع املـسيح               
ليشهدوا على األسباط ، وبني األمرين فرق جوهري ، إذ الدينونة تعين احملاسـبة واجملـازاة ، بينمـا        

 .الشهادة ال تقتضي ما يف الدينونة من معاٍن

                                                   
 استبعاده دخول األغنياء ملكوت اهللا مما ال ميكن أن يصدر عن نيب مرسل ، فـإن رمحـة اهللا                    هذا النص الذي ينسب إىل املسيح      ١

 محته ، وإذا أخذنا هذا النص الذي ينسبه مىت إىل املـسيح           واسعة وال ميلك أحد أن ييئس الناس أو يستبعد دخوهلم ملكوت اهللا ور            
على ظاهره فمعناه أن األغنياء آيسون من دخول ملكوت اهللا ورمحته ، وأما إن أخذنا النص مبعىن أن األغنياء قد يتأخرون يف الدخول                       

ال يشري إىل ذلك بدليل أن التالميذ دهشوا جداً         إىل ملكوت اهللا بسبب أمواهلم اليت ال يؤدون حقوقها فرمبا استقام املعىن ، ولكن النص                
 .لدى مساعهم تلك العبارة ، فلذلك أكرر أنه ال ميكن أن يصدر عن نيب مرسل ما ييئس الناس من رمحة اهللا

 ومل يذكرا ما ذكره مىت من دينونة االثين عشر أسباط إسرائيل يف             ٢٨: ١٨، و لوقا  ٢٨: ١٠، وانظركذلك مرقس  ٢٧ -٢٣: ١٩مىت ٢
 .ن التجديدزم
 ٢٨ -٢٥: ١٨برنابا ٣
  ٢ -١: ١٩برنابا ٤
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 ١٠٢

 :املوقف السادس

 يف قصة شفاء نازفـة الـدم         يظهر فيه بطرس مع املسيح       ،موقف ذكره لوقا يف إجنيله       
 :جاء يف إجنيل لوقا

، ومع أا كانت قد أنفقت       وكانت هناك امرأة مصابة برتيف دموي منذ اثنيت عشرة سنة         ( 
 فتقدمت إىل يـسوع مـن خلفـه          ، كل ما متلكه أجراً لألطباء فلم تتمكن من الشفاء على يد أحد           

من ملسين؟ فلما أنكر اجلميع ذلك      : ، وقال يسوع   ال توقف نزيف دمها   وملست طرف ردائه ويف احل    
إن : يا سيد اجلموع يضيقون عليك ويزمحونك وتسأل من ملسين؟ فقال يـسوع           : قال بطرس ورفاقه  
  .١؛ ألين شعرت بأن قدرة قد خرجت مين شخصاً ما قد ملسين

ه معلنة أمام مجيع النـاس ألي       فلما رأت املرأة أن أمرها مل يكتم تقدمت مرجتفة وارمتت أمام          
 .٢)يا ابنة إميانك قد شفاك، اذهيب بسالم: سبب ملسته، وكيف نالت الشفاء يف احلال، فقال هلا

 

                                                   
 املرأة نازفة الدم فيها أمر مشكل ، فالنص يذكر أن املعجزة حدثت دون علم مـن                 هذه املعجزة املذكورة هنا عن شفاء املسيح         ١

هـل كـان   : شكال هنـا يف املسيح ، وأن املرأة بعد أن ملسته وشفيت شعر املسيح بأن قوة خرجت منه فسأل اجلموع من ملسه؟ واإل          
 رغم إرادته ودون علمه كما هو الظاهر من         - أحياناً – أم أن األمر كان حيدث       - بعد مشيئة اهللا   - جيري املعجزات باختياره   املسيح

 كان جيري معجزاته بأمر اهللا وإذنه ، ودليل ذلـك قـول اهللا تعـاىل عـن                  هذا النص؟ بالنسبة لنا حنن املسلمني نعتقد أن املسيح        

ــ  : ® »ωθسيحامل ß™u‘ uρ 4’ n< Î) û© Í_t/ Ÿ≅ƒ Ï™ℜ u ó  Î) ’ ÎoΤ r& ô‰ s% Ν ä3çG ø⁄Å_ 7π tƒ$t↔ Î/ ⎯ÏiΒ öΝ à6 În/ §‘ ( þ’ ÎoΤ r& ß,è=÷zr& Ν à6 s9 š∅ ÏiΒ È⎦⎫ÏeÜ9$# Ïπ t↔ øŠyγ x. Î ö©Ü9$# ã‡àΡr' sù Ïµ‹Ïù 

ãβθ ä3u‹sù # M ösÛ Èβ øŒ Î* Î/ «! $# ( Û˜ Ì ö/ é&uρ tµ yϑ ò2F{ $# š⇑t ö/ F{ $# uρ Ä© óré&uρ 4’ tA öθ uΚø9$# Èβ øŒ Î* Î/ «! $# ( Ν ä3ã⁄Îm;tΡé&uρ $yϑ Î/ tβθ è=ä. ù' s? $tΒuρ tβρ ã Åz£‰ s? ’ Îû öΝ à6 Ï?θ ã‹ç/ 4 ¨β Î) 

’ Îû y7Ï9≡sŒ Zπ tƒ Uψ öΝ ä3©9 β Î) Ο çFΖ ä. š⎥⎫ÏΖ ÏΒ÷σ •Β ∩⊆®∪ 〈  ]  فاآلية توضح أن املعجزات اليت كان املسيح      ] ٤٩: آل عمران     جيريهـا كانـت 

بوته ، وتقرير بشريته ألا مل تكن جتري بقوة منه بل بإذن اهللا ، والنصارى يعتقـدون أن هـذه                    بإذن اهللا ، وكانت دليالً على صدق ن       
املعجزات دليل ألوهية املسيح ، ألن فيها أموراً خارجة عن املألوف مما ال يقدر على صنعه إال إله ، جاء يف دائرة املعارف الكتابية عـن                  

مت لتأييد تعليم معني ، ولكنها دليل بليغ مباشر على أصالة صدق إمياننا بـأن ربنـا   فهي ليست جمرد دليل خارجي : ( معجزات املسيح 
هو مل يصنع هذه املعجزات لكي يؤمن الناس مبا يقوله عن نفسه ولكـن أعمالـه                ...امتلك قوى وسلطات ال ميتلكها سوى اهللا نفسه       

وكانـت  ...، فقد أثبت أنه املخلص بإمتامه أعمال املخلـص        العجيبة والقوات اليت صنعها كانت دليالً قاطعاً على صدق هذه األقوال            
 ) ٢٩٤/ ٥(ارف الكتابية دائرة املع ). الرسالة األساسية للمعجزات هي إظهار الرب يف هذه الصورة أي باعتبار أنه يريد ويقدر أن خيلص               

فت املرأة خرجت من املسيح دون علمه        فاملعجزات لدى النصارى دليل ألوهية املسيح ، ومع ذلك جند يف هذا النص أن القدرة اليت ش                
 دون علمه لكان ذلك دليالً على أن املسيح مل يكن إهلـاً وإال              فإذا صح هذا النص وثبتت قصته وجاز جريان املعجزة من املسيح          

 . لكان قد علم مبا فعلته املرأة ، ولكان علم بقدرة الشفاء قبل خروجها منه
 ٤٨ -٤٣: ٨لوقا  ٢
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 :بعاملوقف السا

 إذ أعلن فيه أن املسيح هو       ،  بطرس  املواقف الدالة على متيز     النصارى أشد  هيعتربوهو موقف   
سيح على بطرس امتيازات مل تعط لغريه ، امتيازات اسـتند           ابن اهللا ، وبناء على هذا اإلعالن أسبغ امل        

 .عليها القائلون برئاسة بطرس للحواريني ليعضدوا ما ذهبوا إليه

 :  جاء يف إجنيل مىت 

من يقول الناس إين أنـا، ابـن        : سأل تالميذه ١وملا وصل يسوع إىل ناحية قيصرية فيلبس      ( 
 اإلنسان؟

، وآخـرون إنـك     ٢عمدان، وغريهم إنك النيب إيليـا     يقول بعضهم إنك يوحنا امل    :  فأجابوه
أنت هو  : وأنتم من تقولون إين أنا؟ فأجاب مسعان بطرس قائالً        : ، فسأهلم  ، أو واحد من األنبياء    ٣إرميا

 بل   ، ، فما أعلن لك هذا حلم ودم       طوىب لك يا مسعان بن يونا     : املسيح ابن اهللا احلي، فقال له يسوع      
وقوات  ،    أيضاً أقول لك أنت صخر، وعلى هذا الصخرة أبين كنيسيت          ، وأنا  أيب الذي يف السموات   
 فكل ما تربطه يف األرض يكون قـد          ، وأعطيك مفاتيح ملكوت السموات    ، اجلحيم لن تقوى عليها   

                                                   
ينة كانت تقع إىل اجلنوب الغريب من دمشق على السفوح اجلنوبية جلبل حرمون ، تنسب إىل فيلبس ابن هريودس                   مد: قيصرية فيلبس  ١

الكبري، الذي أعاد بناء املدينة ومساها قيصرية فيلبس متييزاً هلا عن قيصرية عاصمة دولته ، استوطنها اليونانيون بعد فتوحات االسـكندر                     
: مث أصبحت فيما بعد مركزاً لعبادة القيصر واآلهلة الوثنية ، وتقوم على أنقاضها اآلن قرية بانياس، انظـر                 ،  "بان"وبنوا فيها معبداً لإلله     
 )٦/٢٨٥(دائرة املعارف الكتابية

 )٨١( سبقت ترمجته ص ٢
 بن حلقيـا مـن      اسم عربي معناه الرب يؤسس أو الرب يثبت ، واملقصود به هنا إرميا أحد أنبياء العهد القدمي ، وهو إرميا                   : إرميا ٣

از و يهوياقيم و صـدقيا       م  وامتدت يف عصور كل من يوح       . ق ٦٢٧عناثوث بأرض بنيامني ، ابتدأت نبوته يف عهد امللك يوشيا سنة            
 عاماً ، وهناك سفر منسوب إليه يف العهد القدمي ، انظر دائـرة     ٤١م ، فكانت نبوته     .ق٥٨٦وكلهم من ملوك إسرائيل ، وانتهت سنة        

 )٥٦ – ٥٢(، قاموس الكتاب املقدس ص) ١٩٢ - ١٨٣/ ١(كتابية املعارف ال
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 من أن يقولـوا     ١، مث حذر تالميذه     وما حتله على األرض يكون قد حل يف السماء          ، ربط يف السماء  
 .٢)ألحد إنه هو املسيح

 يذكر ما   ، مع مالحظة أن مرقس مل      القصة يف كل من إجنيلي مرقس ولوقا      هذه  وردت  وقد  
:   ذه الصيغة، وإمنا ذكرهـا  هكـذا         )   أنت هو املسيح ابن اهللا احلي      : (ذكره مىت من قول بطرس    

             إىل بطـرس    ما ذكره مىت مـن حـديث املـسيح        كذلك  ، ومل يذكر مرقس     ) أنت املسيح (
كذلك احلال بالنسبة للوقا فإنه ذكر احلادثة بوجه قريب جـداً ممـا   و،  زات اليت منحها له    االمتيا الو

 .٣ذكره مرقس

 برواية خمتلفة عما ورد يف العهد اجلديد        اإلجنيل املنسوب إليه     برنابا هذه احلادثة يف      وقد ذكر 
 . ابن اهللاهو  إزاء إعالن بطرس أن املسيح   املسيحموقفمن حيث 

 : ل برناباجاء يف إجني

، فسأل تالميـذه      وانصرف يسوع من أورشليم بعد الفصح ودخل حدود قيصرية فيلبس          (
يقول : ماذا يقول الناس عين؟ أجابوا    : بعد أن أنذره املالك جربيل بالشغب الذي جنم بني العامة قائالً          

   م يف؟ ومـا قـولكم أنـت     : رميا، وآخرون أحد األنبياء، أجاب يسوع      ، وآخرون إ   البعض إنك إيليا  
اذهب وانـصرف   : ، فغضب حينئذ يسوع وانتهره بغضب قائالً      إنك املسيح ابن اهللا     : أجاب بطرس 

ويل لكم إذا صـدقتم     : ، مث هدد األحد عشر قائالً      ؛ ألنك أنت الشيطان وحتاول أن تسيء إيل        عين
األحد ؛ ألين ظفرت بلعنة كبرية على كل من يصدق هذا، وأراد أن يطرد بطرس فتضرع حينئذ                  هذا

                                                   
 والذي حيذر فيه تالميذه من إخبار الناس بشأنه قد تكرر يف عدة مواضع من العهد اجلديد من                  هذا التحذير املنسوب إىل املسيح       ١

يب يبشر بدعوة ناشئة ، يهمه أن تـصل          ، وهذا األمر مما يستغرب وروده على لسان ن         ٢١: ٩ ، لوقا  ٥٦: ٨ ، لوقا  ٩: ٩مرقس:  بينها  
إىل الذين يبشرهم ا ، وهو أمر قد علق عليه بعض نقاد النصارى ، يقول شارل جنيرب يف حديثه عن الشكوك اليت توجه إىل روايـات                        

 ا تالميـذه  وإننا لنجد نفس الشك جتاه ما يسمى سر البعث ، أي تلك الوصية اليت يروي إجنيل مرقس أن عيسى أوصى            : ( األناجيل
بأال يفشوا شيئاً مما قد يتخيلونه أو يكشف هلم عنه من حقيقة مكانته ، فمـا هـو                  : يف مناسبات خمتلفة مع كثري من التشدد واإلحلاح         

اهلدف الذي كان يبغيه من إخفاء حقيقة شخصيته والتكتم على رسالته يف الوقت الذي كانت فيه دعوته حباجة ملحة إىل إعالن سرها                      
 القاهرة ، الطبعة الرابعـة      –دار املعارف   : عبد احلليم حممود  ط    : شارل جنيرب ، ترمجة     : املسيحية نشأا وتطورها    )  ق مغزاها؟ لتحقي

، وقد ذكر جنيرب هذه النقطة ضمن ما يواجه املؤرخ من مشكالت شائكة لـدى النظـر يف نـصوص        ) ٥٣ – ٥٢( صبدون تاريخ   
 .األناجيل الستخالص تاريخ صحيح منها

 ٢٠ -١٣: ١٦مىت ٢
 ، ولعل ذلك يقوي الرأي القائل بأن إجنيل مىت كان متأخراً يف التدوين عن إجنيـل                 ٢١ -١٨: ٩، و لوقا  ٣٠ -٢٧: ٨مرقس: انظر ٣

: موريس بوكاي ، ط   : دراسة الكتب املقدسة يف ضوء املعارف احلديثة        :  انظر -مرقس ، وأن كاتب إجنيل مىت كان ينقل من مرقس ،            
 وما يقوي هذا الرأي يف هذه احلادثة أن مرقس حني ذكـر             –) ٨٢- ٨١(، ص ) ١٩٩١( بريوت ، الطبعة األوىل سنة       –كار  دار األف 

هذه احلادثة وذكر فيها إعالن بطرس اكتفى فقط بالقول إن يسوع هو املسيح فقط ، بينما يزيد مىت أن املسيح هو ابن اهللا ، ولو كانت                  
 .ة األصلية ألثبتها مرقس وهي تؤصل لعقيدة على هذه الدرجة من األمهية يف النصرانيةعبارة ابن اهللا موجودة يف الرواي
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حذار أن تقول مثل هذا الكـالم مـرة    : ، ولكنه انتهره أيضاً قائالً     عشر إىل يسوع ألجله فلم يطرده     
  .فاضرع إىل اهللا أن يغفر يل يا سيد لقد تكلمت بغباوة: فبكى بطرس وقال ، أخرى؛ ألن اهللا يلعنك

   الذي أحبه كثرياً   إذا كان إهلنا مل يرد أن يظهر نفسه ملوسى عبده، وال إليليا           : مث قال يسوع  
، أتظنون أن اهللا يظهر نفسه هلذا اجليل الفاقد اإلميان؟ بل أال تعلمون أن اهللا قـد خلـق                    وال لنيب ما  

بكلمة واحدة كل شيء من العدم؟ وأن منشأ البشر مجيعهم من كتلة طني؟ فكيـف إذا يكـون اهللا                   
يسوع هذا ضـرع إىل اهللا ألجـل        وملا قال    ويل للذين يدعون الشيطان خيدعهم ،        شبيهاً باإلنسان؟ 

 .ليكن كذلك أيها الرب املبارك إهلنا: ، واألحد عشر يبكون ويقولون بطرس

 إمخاداً هلذا الرأي الباطل الذي ابتدأ أن يعلـق          ١وانصرف يسوع بعد هذا وذهب إىل اجلليل      
 .٢)بالعامة يف شأنه

 

 :قان أساسيان، وبني الروايتني فر برنابا للحادثة هذه هي رواية كل من مىت و

، فقد ذكر أن املسيح     ٣ قبل حادثة التجلي   زماين للحادثة، فمىت يذكرها   التوقيت ال : ما  أوهل -
 وأعقـب     على شاطئ حبرية اجلليل، مث انصرف إىل قيصرية فيلبس حيث كانت القـصة              كان ،

على  وذكر فيها اعتراض بطرس      تالميذه بعودته إىل أورشليم وأنه سيضطهد       ذلك إخبار املسيح  
 .املسيح وتوبيخ املسيح له، مث بعد ذلك بستة أيام كانت حادثة التجلي

 وكان قد   - والفريسيني والكتبة يف برية األردن      بينما يذكر برنابا حواراً دار بني املسيح      
 أن رؤساء وشيوخ الشعب يتربـصون بـه         مث ذكر بعد ذلك لتالميذه        -انصرف إليها من أورشليم   
، وبعد فترة طويلة    ٤، وبعد ذلك مباشرة كانت حادثة التجلي       ه املسيح فاعترض عليه بطرس ووخب   
فيها إىل أورشليم مث انصرف منها إىل قيصرية فيلبس حيـث كانـت              من األحداث عاد املسيح     

 .الواقعة

يظهر الفرق واضـحاً    ف،  "أنت هو املسيح ابن اهللا      : " ما ترتب على  إعالن بطرس     :  اًثاني -
 وبني موقفه منه يف نص برنابا، ففي األول أظهـر            ، ن بطرس يف نص مىت     م  بني موقف املسيح  

، وجعلـه    ، وأعطاه مفاتيح ملكـوت الـسموات       املسيح سروره إلعالن بطرس أنه ابن اهللا وطوبه       

                                                   
 )٢٣(سبق التعريف باجلليل ص ١
 ١٧ -١: ٧٠برنابا ٢
وهي احلادثة اليت جتلى فيها املسيح أمام تالميذه فسطع وجهه كالشمس إبان لقائه مبوسى وإيليا على اجلبل ، وقد سبق إيرادهـا ص                          ٣
)٨١(  
 ٤٢ -٤٠نظر برنابا ا ٤
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الصخرة اليت ستبىن عليها كنيسة املسيح، بل وأكثر من ذلك صرح له املسيح بأن ما قاله ليس مـن                   
، ومل يتحدث مىت عن رد        اهللا مما مينح هذا اإلعالن قدسية ومرتبة عالية        تلقاء نفسه بل هو بوحي من     

 .فعل بطرس إزاء هذه االمتيازات اليت منحت له

 هو موقف الغضب واالسـتنكار هلـذه         من بطرس   كان موقف املسيح    برنابا نصيف  و
كان رد فعل بطـرس      و بطرده لوال توسط بقية احلواريني      ، وهم    تهديد حبلول اللعنة عليه   ال و  ، املقولة

 .١   وهو ما دعا له ا املسيح ،هو الندم والبكاء وطلب مغفرة اهللا

وهذه الرواية يف إجنيل مىت من أكثر الروايات اليت كثر اجلدل بشأا يف األناجيل، من حيث                
  النص ينسب  ، ومن حيث ما رافقها وأعقبها من أمور، فإن        ٢كوا صرحية يف إثبات أن املسيح ابن اهللا       

، إذ جعـل    غريهيله من االمتيازات ما مل يعط       وخت و  ،    بطرس امتداح يف هذه الرواية       املسيح إىل  
وقد اختذ هذا النص أساساً ملنح بـابوات        ،   الدينية املطلقة     والسلطة  السموات ،  ملكوتبيده املفاتيح   

 .أحدهم الكنيسة سلطة مطلقة ، باعتبارهم خلفاء احلواريني الذين قيل هذا النص يف شأن 

 وحياول بعض مفسري العهد اجلديد تأصيل هذه القضية وتنظريها من خالل هـذا الـنص               
 وخلدام الكنيسة مـن     – شارحاً هذا النص موضحاً أمهيته يف إعطاء السلطة لبطرس           يقول مىت هنري  

 : وسبب ذلك -بعده

ـ           وقد وضعت املفاتيح أوالً بيد بطرس      (   ٣ام األمـم  ، ألنه كان أول من فتح باب اإلميان أم
، وللتأكد من تنظيم شـريعته       وبعد أن وحد املسيح كنيسته عني مهمة اخلدمة حلفظ النظام واإلدارة          

 ألن اخلدام يستمدون سـلطام مـن         أعطيك ؛  :، بل قال  تعطى املفاتيح   : يقل، وهو مل     كما جيب 
 .٤)، وكل سلطانه جيب أن يستخدم بامسه املسيح شخصياً

  :- باسم بطرس–ة املعطاة للحواريني مث بني نوعية هذه السلط

 ، وبنشر    وهي سلطة تتعلق مبلكوت السموات     ة املخولة هلم هنا هي سلطة روحية ،        والسلط (
 ، وإعطاء املفاتيح تشري إىل تفويض السلطة ، كما جرت العـادة             عطوا سلطان املفاتيح  اإلجنيل، وقد أ  

 هذه املدينة ، أو كما يعطي سيد البيت املفاتيح          إىل إهداء مفتاح املدينة رمزاً إىل تفويض السلطة على        
وهو سـلطان   إىل وكيل البيت أو رئيس اخلدم ، حيث يعطى مفاتيح املخازن اليت حتفظ فيها املؤن ،                 

                                                   
على الرغم من االختالف اجلوهري بني رواية مىت ورواية برنابا يف هذه النقطة ، فإن يل وجهة نظر خاصة فيما أورده برنابـا إذ ال                          ١

من هذا البحث ، أمـا  ) ٥٠٩ -٥٠٨(ول بذلك ص ، وقد فصلت القأوافقه على نسبة مثل هذه القضية إىل أحد حواريي املسيح    
 .قام فسأناقش قضية االمتيازات اليت منحها نص مىت لبطرس يف هذا امل

  ).٣١٥( ابناً هللا تعاىل استناداً إىل هذه الرواية أفردت هلا مبحثاً مستقالً ناقشت فيه القضية ، انظر صقضية ادعاء املسيح  ٢
  ) .٤٠٤( انظر صناقشت هذه القضية يف مبحث دعوى عاملية رسالة املسيح ٣
 )١٦٤/ ١(كامل للكتاب املقدسالتفسري ال ٤
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 وهذا سلطان وعد املسيح أن       ، على ضوء التشبيه اجملازي باملفاتيح ،       احلل والربط مبعىن الغلق والفتح    
وجيب أن ينظر   (،  " يكون حملوالً يف السموات   ...بوطاً يف السموات  يكون مر ": يعترف بصحة إدارته  

 ١)إىل كلمة اإلجنيل يف فم اخلدام األمناء ليس ككلمة إنسان، بل ككلمة اهللا، وتقبل على هذا األساس

مفتـاح  : مث يقسم هنري هذه السلطة املخولة باسم مفاتيح امللكوت إىل قسمني رئيـسني              
 : يقولالتعليم ، ومفتاح التنظيم ،

 : وعلى هذا فإن مفاتيح ملكوت السموات هي(

مفتاح التعليم والذي مسي مفتاح املعرفة، وهكذا أصبح للرسل سلطان متميز مـن هـذا      -
فبعض األمور اليت كانت حمرمة طبقاً لناموس موسى أصبحت اآلن مسموحاً ا اآلن، وبعض              ،  النوع  

 .٢لعاملاآلن، وقد أعطي  الرسل سلطاناً بإعالن هذا لما كان مسموحاً به يف ذلك احلني أصبح حمرماً 

" عن إنسان ما إنه دنس أو جنس" وحني تعلم بطرس أوالً وبعد ذلك علّم اآلخرين أال يقولوا   
 .كان هذا ممارسة لذلك السلطان 

 يف اسـم اهللا     –وكذلك هناك سلطان غري عادي أعطي لكل اخلدام وهو أن خيربوا النـاس              
 . ما هو صاحل وما يطلبه اهللا منهم–إلهلية وطبقاً لألسفار ا

وقد أعطى املسيح تالميذه سلطاناً أن يبشروا باإلجنيل للناس أو ميتنعوا عن ذلك حبسب مـا                
 .تقتضيه احلالة

وحني يكرز اخلدام باملغفرة والسالم للتائب والغضب واللعنة لغري التائبني يف اسـم املـسيح               
 . ٣)حلل والربطفإم بذلك يتصرفون طبقاً لسلطان ا

                                                   
 )١٦٤/ ١(التفسري الكامل للكتاب املقدس  ١
 ينسب إىل احلواريني أم قد أحلوا كثرياً ممـا          -اإلصحاح اخلامس عشر  -ينسب جممع الشيوخ الذي ذكرت قصته يف سفر األعمال           ٢

 )٤٢٦( ته يف مبحث مستقل ص مصدقاً هلا ، وقد أوردت ما يتعلق ذا اجملمع وقرارحرمته التوراة وجاء عيسى 
وميكن تلخيص هذه األمور اليت ذكرها مىت هنري على أا متثل املفتاح األول مللكـوت                )١٦٤/ ١(التفسري الكامل للكتاب املقدس    ٣

قـول   التعليم األخالقي وضرب املثل عليه بأال ي       -٢ التحليل والتحرمي وهو سلطان احلل والربط كما ذكره ،           -١: السموات  فيما يلي   
 -٥ التبشري باإلجنيل أو االمتناع عن ذلك ، -٤ التعليم الديين متمثالً فيما يريده اهللا وما يكرهه ،   -٣اإلنسان عن شخص ما إنه دنس،       

 ويسحب الكالم علـى     –املالحظ أن مىت هنري يشرح إعطاء مفاتيح امللكوت لبطرس          . حق إعطاء املغفرة والرمحة أو اللعنة والعقاب      
 وجيعل املفتاح األول مللكوت السموات متمثالً يف هذه األمور اخلمسة ، وإذا ما استثين األمران األول واألخـري  فـإن          -نيبقية احلواري 

الثالثة املتبقية ميكن القول فيها إا ال حتتاج إىل إعطاء مثل هذا السلطان إلنفاذها ، ألن التعليم الديين واألخالقي والتبشري باإلجنيل من                      
ال (  :  أن يبلغها بنفسه ، وأمر حوارييه أن يبلغوها عنه يف حياته ، حني أرسلهم إىل بـين إسـرائيل         ليت حرص املسيح    األوليات ا 

  ٦ -٥: ١٠مـىت    ) تسلكوا طريقاً إىل األمم ، وال تدخلوا مدينة سامرية، بل اذهبوا باألحرى إىل اخلراف الضالة، إىل بيت إسـرائيل                  
 = دعوة أي نيب ، وهي كذلك أول ما يبلغه أتباعه عنه ، وليست حباجة أن يعطى ا سلطة خاصة باسم                    وهذه األمور الثالثة هي أساس    
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مث حتدث هنري عن املفتاح الثاين من مفاتيح ملكوت السموات وهو مفتاح النظام ، وقـد                
أسهب فيه يف الكالم عن السلطة املخولة خلدام الكنيسة يف احلل والربط ، وقبول التوبة وعدم قبوهلـا             

 :يقول

ساس تقـدير سـليم     ، وهو تطبيق األمر السابق على أشخاص معينني على أ          مفتاح النظام ( 
، فالقضاة ال يضعون القانون لكنهم يعلنون ما هـو مـشروع، ويـصدرون               لشخصيام وأعماهلم 

فـاذهبوا   : " ، وخدام املسيح هلم سلطان أن يقبلوا األعضاء يف الكنيسة          األحكام على هذا األساس   
  .١"وتلمذوا مجيع األمم وعمدوهم 

بلوم يف الكنيسة باملعمودية ، واخلـدام هلـم أن           فالذين يعلنون إميام باملسيح وطاعته يق     
يدخلوا  إىل وليمة العرس أولئك الذين دعوا ، وأن مينعوا أولئك الذين يظهرون عدم لياقتهم ملثل هذه                  
الشركة املقدسة ؛ ذلك ألن هلم سلطاناً أن يطردوا أولئك الذين أخلُّوا بعضوية كنيـستهم ، وهلـم                  

 أي أن حيلوا أولئك الذين سبق هلم أن ربطوهم           – قبوهلم ثانية عند توبتهم      السلطان على استعادم أو   
 كما يفعل   –وللرسل موهبة معجزية يف متييز األرواح  بالرغم من أم اعتمدوا على املظاهر اخلارجية               

 .٢)كثريون من اخلدام اآلن ال سيما إذا كانوا يتميزون باملهارة واإلخالص

 لبناء الكنيـسة     هذا النص من مىت ، وجعله أساساًً        حماولة إلثبات  هذا ما يقوله مىت هنري يف     
النصرانية، وإعطاء رجاالا التفويض املطلق ألن يفعلوا يف الدين ما يشاؤون، وميكن نقد هذه القضية               

 :من عدة جوانب

 : فأوالً

 - وغريه من النـصارى    –ما يتعلق بثبوت هذا النص من إجنيل مىت ، والذي يرى مىت هنري              
أنه دعامة تأسيس الكنيسة النصرانية ، هذا النص ال يوافق نقاد النصارى على ثبوته ، بل يرون أنـه                     

                                                                                                                                                  
مفتاح ملكوت السموات ، وعلى هذا فإن مىت هنري حياول أن يعطي لألمر مصداقية بإقحام أمور ال حيتملها النص وال ميكن أن يشري                     =

 .إليها
يل والتحرمي وسلطة املغفرة وإنزال اللعنة ، فهما ما ميكن استقاؤمها من النص مباشرة ، فأما                أما األمران األول واألخري ومها سلطة التحل      

األمر األول وهو التحليل والتحرمي فإنه قد أسس يف النظام الكنسي إعطاء السلطة للبابوات واألساقفة أن حيلوا وحيرموا ما ارتـأوه يف                      
غفرة فإن صكوك الغفران تأسست على هذا األصل وهو إعطاء سلطان املغفرة للحواريني             اجملامع اليت يعقدوا وكذلك احلال بالنسبة للم      

 . ومنهم انتقلت إىل البابوات واألساقفة 
 ٢٨:١٩مىت ١
 )١٦٤/ ١(التفسري الكامل للكتاب املقدس ٢
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 ال ميكن نسبة الكالم الوارد فيه إىل املـسيح          - إضافة إىل النقد الذي يوجه إىل األناجيل بوجه عام         –
 استناداً إىل أنه مل يأت إلنشاء كنيسة جديدة مستقلة عن رسالة موسى ريعة التوراة وش. 

والنصوص اإلجنيلية مل تنسب قط إىل املسيح تعبرياً مثل كنيسيت ، أو            (  :١يقول شارل جنيرب  
صخرة ، وعلـى    :  بطرس – لبطرس   –إنك أنت   : " كنيسة األب ، إال يف مناسبة واحدة نقرأ فيها          

غالل ال    ولكن هذا احلديث املشهور والذي استغل أقصى اسـت          ٢"هذه الصخرة سوف أبين كنيسيت      
ميكن حبال من األحوال االعتماد على صحته ، إال إن أعلنا أن املسيح يف ساعة من ساعات الغفلـة                    

 .٤)٣والتيه قد تنكر لتعاليمه ولعمله ولرسالته بل لذاته أيضاً

أنـت صـخر   (ويقرنه بأدبيات شكسبري فيقول عن عبارة  ويشري ول ديورانت إىل نص مىت
 ...) :وعلى هذه الصخرة أبين كنيسيت

 .٥)بعضهم يقول إن هذه العبارة مدسوسة عليه ، وإا تورية ال يلجأ إليها إال شكسبري( 

 إعطـاء   وعلى ذلك فإنه ال ميكن التسليم بصحة هذا النص الذي ينسب إىل املـسيح               
 .امتيازات من هذه الدرجة لبطرس مقابل إعالنه

 

 :ثانياً

 جاء ليـبين كنيـسة       ى أن املسيح  مىت وشرحه هنري عل   نص إجنيل    ينص ما ذكر يف     
والنصارى يرون أن هذه املفاتيح قد      ،    جعل بطرس أساساً هلا وأعطاه مفاتيح امللكوت        ، وأنه  جديدة

 .انتقلت من يد بطرس واحلواريني إىل من خلفوهم من البابوات واألساقفة

نقـاد  بعـض   ه   يرفض  هذا األمر الذي يراه مىت هنري وغريه من املؤيدين حتماً ال نقاش فيه            
ليؤسس كنيسة أو يعطي حق إنشائها لتالميذه ويرون        ، فال يرون أن املسيح جاء        النصارى قبل غريهم  

 مل يتمكن كبار الالهوتيني من إثباتـه إثباتـاً موثقـاً      - إنشاء املسيح لكنيسة جديدة–أن هذا األمر    
 :يقول شارل جنيرب

                                                   
ا ، عرف بنقـده الـصريح       مؤلف نصراين فرنسي ، كان أستاذ تاريخ املسيحية جبامعة باريس ورئيس قسم األديان              : شارل جنيرب  ١

انظر مقدمة الدكتور عبد احلليم حممود لكتاب شارل جنيرب املـسيحية           . للنصرانية وتارخيها ونصوصها ، تويف بعد احلرب العاملية الثانية        
 ) ٦ -٥(نشأا وتطورها ، ص

 ١٩ - ١٨: ١٦مىت ٢
    ، بل إن رسالته كانت تدور حول ما جاء به موسى  مل يأت بدين جديدوهو ما ينفيه شارل جنيرب متاماً إذ يرى أن املسيح ٣
 )١٦٧(السابق ص ٤
 )٣١٦/ ١١(قصة احلضارة  ٥
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ه القضية أكثر األمور احملققة ثبوتاً لدى أي      إن املسيح مل ينشئ كنيسة ومل يردها ، ولعل هذ         ( 
باحث يدرس النصوص اإلجنيلية يف غري ما حتيز ، بل إننا نؤكد أيضاً أن الفرض العكسي ال ميكن أن                   
يكون له سند تارخيي مقبول ، ومل يستطع رجال الالهوت بكل ما أوتوا من براعـة حيـال ذلـك                    

 .١)شيئاً

 : وأنه مل يأت إال وفق شريعة التوراة ، فيقوليحمث يتحدث جنيرب عن حقيقة دعوة املس

ومهما بلغ من فقر معلوماتنا عن تعاليم املسيح فإا لتبدو لنا يف جمملها كرد فعـل ضـد                  (
التعصب الضيق األفق للشريعة املوسوية لدى اليهود ، وضد شعائرهم  اليت تزيد يف صرامتها عن احلد                 

 من ألزم اللوازم األساسية لكل حياة تريـد أن  – بعد ذلك –املعقول ، وإن كانت الشعائر والشريعة       
تشكل حقيقة كنيسة ، مث إا لتبدو لنا حافزاً قوياً من حوافز االجتهاد الفردي ، فاإلنسان حيـب أن                   
يرتفع روحياً حنو أبيه الذي يف السموات باالطمئنان واحلب ، مث بالتوبة أيضاً ، أي الرجوع النـهائي                  

 ..... ضمريه والتسامي بإرادته ، وذلك بالذات هو املبدأ املضاد لفكرة الكنيسةعن خطاياه بتطهري

 مث إن عيسى كان يهودياً ، خاضعاً متام اخلضوع لشريعة بين إسرائيل الدينية ، وإن عارضها                
ظاهرياً يف سبيل توسيع مداركها فعلياً حسب ما ظن أنه روحها احلقة ، هلذا كله ال بد لنا من اإليقان                   

 .٢)أنه مل يكن ليعمل فكره حلظة واحدة يف رسم خطوط ما نسميه بالكنيسةب

 

 :ثالثاً

 خوهلا بطرس ، فبها حيل ويربط ومـن  ما يتعلق بالسلطة اليت يذكر نص مىت أن املسيح     
بطرس انتقلت هذه السلطة إىل بابوات الكنيسة ، وبناء عليها تعقد اجملامع وتتخذ القرارت اليت مـن                 

  يف بعض   –حرم ما أحلته الشريعة والعكس ، إن هذه السلطة املعطاة لبطرس وللحواريني             خالهلا قد ي 
 مل حتظ بقبول بعض نقاد النصارى ، بل يرون فيها مصادمة لروح العمل الذي قام بـه                  ٣-النصوص

 :احلواريون ولألفكار اليت كانت سائدة بينهم ، يقول شارل جنيرب

                                                   
 )١٦٦(املسيحية نشأا وتطورها ص ١
 )١٦٦(املسيحية نشأا وتطورها ص ٢
ول لكم إن كل مـا  احلق أق :(٢٠ – ١٨: ١٨ نص يف إجنيل مىت يعطي سلطة احلل والربط لبقية احلواريني ، جاء يف إجنيل مىت             ورد  ٣

إذا اتفق اثنـان    : تربطونه على األرض يكون قد ربط يف السماء ، وما حتلونه على األرض يكون قد حل يف السماء ، وأيضاً أقول لكم                     
منكم على األرض يف أي أمر مهما كان ما يطلبانه فإن ذلك يكون هلما من قبل أيب الذي يف السموات، فإنه حيث اجتمـع اثنـان أو                 

 )امسي فأنا هناك يف وسطهمثالثة ب
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 وهذا حمل جـدل حـىت       -يني االثين عشر بسلطة ما      وإذا ما قلنا إن املسيح صرح للحوار      (
 فمما ال شك فيه أن األمر مل يتعد منحهم بعض ما أويت من سلطان يف التبشري بالتوبة وحبلول                   -اليوم

مملكة اهللا ، ومل يصنع منهم قساوسة ، حيث مل يكن يف حاجة ذلك ، وعلى أي حال فإننا عنـدما                     
مال ال جند أم فكروا يف إنشاء الكنيسة ؛ إذ ظلـوا علـى              ندرس ما قام به هؤالء احلواريون من أع       

إخالصهم للدين اليهودي وداموا بكل دقة على شعائره مؤمنني أيضاً بأن املستقبل ململكة اهللا ولـيس                
 .١)لكنيسة ما

ويزيد جنيرب أن هذا النص الذي خول بطرس هذا السلطان ، ومن مثّ اختذ الذريعة الرئيـسة                 
بطرس ، يرى جنيرب أن هذا النص بالذات ال حيقق  األسبقية لبطرس ، بل يـرى       لدى من قال برئاسة     

 ، يقـول    ٢أن احلواريني الذين جتمعوا حوله مل يفعلوا ذلك إال ألن بطرس كان قد حظي بثقة املسيح               
وإن النصوص واألحداث يف تسلسلها لتدل داللة قاطعة ال تقبل اجلدل علـى أن أسـبقية                : ( جنيرب

 مل يكن هلا أي حفظ من الواقـع         – اليت يقال يف إجنيل مىت أن عيسى قد صرح ا            -بطرس احلواري   
ومل توجد قط ، وعلى أن األتباع الذين جتمعوا حوله وحول حنا ويعقوب مل يقدروه ومل ينصتوا إليه                  

 ٣)إال باعتباره رجالً شرف بثقة األستاذ ومودته

 

 :رابعاً

 وقـد   -الكاملة لبطرس أن حيل ويربط كما يشاء      ما يشري إليه هذا النص من ختويل السلطة         
 هذا األمر قد دلت نـصوص       -التحليل والتحرمي : ذكر مىت هنري أن من بني سلطات احلل والربط          

 .إجنيل مىت نفسه على ما يضاده

 الذي بني فيه أنه مل يأت إللغاء شريعة موسى بل           الشهري عن املسيح   فقد أورد مىت النص   
 :إلكماهلا 

: ، ما جئت أللغي بل ألكمل، فاحلق أقول لكم         األنبياء ين جئت أللغي الشريعة أو    ال تظنوا أ  (
 من الشريعة حـىت يـتم كـل         إىل أن تزول األرض والسماء لن يزول حرف واحد أو نقطة واحدة           

 .٤)شيء

                                                   
 )١٦٧(املرجع السابق ص ١
 )٨١(وعلى ذلك فإن جنيرب ممن ال يؤيدون رأي الكاثوليك يف القول برئاسة بطرس للحواريني ،وقد سبق إيراد رأيهم ص ٢
 )١٦٧(املسيحية نشأا وتطورها ،ص  ٣
 ١٨ -١٧: ٥مىت  ٤
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  أن حيلوا ويربطوا   -كنيسة من بعده   ورؤساء ال  -وهذا ما خيالفه هذا النص الذي خيول بطرس       
 . كما يشاؤون، ويكون ذلك مقبوالً يف السمواتوحيللوا وحيرموا

 

 :املوقف الثامن

 الذي ورد على لسان املسيح لبطرس ، وإعطائه كل تلك االمتيازات يف              اإلطراء الشامل  بعد
وجهـه   جند إجنيل مىت ينسب إىل املسيح تقريعاً شـديد اللهجـة             املوقف السابق ، بعد ذلك مباشرة     

 :  إجنيل مىت جاء يف ،لبطرس إذ وصفه بالشيطان

ى يـد   من ذلك الوقت بدأ يسوع يعلن لتالميذه أنه البد أن ميضي إىل أورشليم ويتأمل عل              ( 
  :، فانتحى به بطرس جانباً وأخذ يوخبـه قـائالً           ويف اليوم الثالث يقام    رؤساء الكهنة والكتبة ويقتل   

   أمامي يا شيطان   اغرب من : ، فالتفت يسوع إىل بطرس وقال له       حاشا لك يا رب أن حيدث لك هذا       
 .١)؛ ألنك تفكر ال بأمور اهللا بل بأمور الناس أنت عقبة أمامي

 ومجاعة مـن     ورد حماورة دارت بني املسيح    أ، إذ    وقد ذكر برنابا حادثة قريبة من هذه      
  انتـهت احملـاورة       هل هو املسيا املنتظر أم ال، و          املسيح والالويني يف برية األردن حول    الكتبة  

 فانصرف الالويون والكتبة     (، بل املسيا رسول يأيت من بعده بكالم احلق          أنه ليس املسيا   سيحبإقرار امل 
 كـل   إن الشيطان على ظهره وهو يتلـو      : ، وقصوا كل شيء على رؤساء الكهنة الذين قالوا         باخليبة

ئر ،   وشيوخ شعبنا يتربصون يب الدوا     احلق أقول لكم إن رؤساء    : مث قال يسوع لتالميذه   شيء عليه ،    
، فإن   إنك لغيب وال تدري ما تقول     : فقال له يسوع  ال تذهب فيما بعد إىل أورشليم ،        : سفقال بطر 

، ولكن ال ختف ألنه      ؛ ألنه هكذا احتمل مجيع األنبياء وأطهار اهللا        علي أن احتمل اضطهادات كثرية    
 .٢)يوجد قوم معنا وقوم علينا

   بالتسلسل التـارخيي   ا فرقان أحدمها يتعلق   هذه رواية كل من مىت وبرنابا للحادثة ، وبينهم        
 .واآلخر مبوضوع النص 

 مث  ذكر هذه احلادثة عقب إعالن بطرس أن املسيح هو ابـن اهللا           ىت  فمن حيث التأريخ فإن م    
 هذه   برنابا ، بينما ذكر  عد ستة أيام من اإلعالن       ذاكراً أا كانت ب    ٣ذكر بعدها مباشرة حادثة التجلي    

ا كانت بعد حماورة املسيح جلماعة الالويني والكتبة يف برية األردن، مث ذكر بعدها            على أ  احلادثة أوالً 
 .مباشرة حادثة التجلي، وبعد ذلك بفترة ذكر حادثة إعالن بطرس بنوة املسيح

                                                   
 ٣٣ -٣١: ٨، انظر كذلك مر٢٣ -٢١: ١٦مىت ١
 ١٨ -١١ :٤٢برنابا ٢
 ) ٨١( سبق ذكرها ص  ٣
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واضح بني الروايتني يف إخبار املسيح لتالميـذه مبـا          وأما من حيث موضوع النص فالفرق       
 نص مىت أخربهم بأنه سيذهب إىل أورشليم ليتأمل علـى أيـدي             سيحدث له على أيدي الكتبة، ففي     
 وهذا مما يؤصل عقيدة الـصلب والقيامـة لـدى النـصارى          ، الكتبة مث يقتل ويقام يف اليوم الثالث  

 والكهنة يتربصون به ومل يذكر أمر      أن املسيح أخرب تالميذه أن رؤساء الشعب         بينما يذكر نص برنابا   
 .قيامته وأقتله 

 من بطرس يف احلادثة السابقة اليت رويت        نص مىت يظهر التناقض بني موقف املسيح      ويف  
يف نفس النسق ، ففي األول املدح واالمتيازات ، ويف األخري وصف بطرس بأنه شيطان ، وهو مـا                   

هو مما قاله املسيح للشيطان حـني       " اذهب يا شيطان  : "   إن هذا القول   : (انتقده بعض النقاد بقوله     
، لقد نسي كاتب إجنيل مىت       ٨: ٤ ولوقا   ٢٠: ٤ حييد عن طريق اهللا كما يذكر مىت         ريه لكي كان يغ 

التوفيق بني ما سطره يف صفحة واحدة افتتحها جبعل بطرس وكيالً للمسيح حيل ويربط كما يـشاء                 
 .١)لكنه ما لبث أن اختتمها جبعل بطرس أيضاً شيطاناً ومعثرة للمسيح

 

 :املوقف التاسع

 بعد أن هجره     يوحنا يف إجنيله ، وفيه يبدو ثبات بطرس على اتباع املسيح             أوردهموقف  
 يف إجنيل يوحنـا ، إذ       الكثريون من األتباع ، وكان سبب ذلك اهلجر حديث نسب إىل املسيح           
 :ذكر أن املسيح كان يف كفر ناحوم يعلم الناس يف اجملمع ، فكان مما قال 

خبزاً من السماء وإمنا أيب هو الذي يعطـيكم اآلن          إن موسى مل يعطكم     : احلق أقول لكم    ( 
يا سيد أعطنا   : خبز السماء احلقيقي ، فخبز اهللا هو النازل من السماء الواهب حياة للعامل ، قالوا له                 

 الذي يقبل إيل ال جيوع ، والذي يؤمن         ٢أنا هو خبز احلياة   : يف كل حني هذا اخلبز ، فأجام يسوع         

                                                   
)      م١٩٨٨ -هــ   ١٤٠٨(  القاهرة ، الطبعـة الثانيـة      –مكتبة وهبة   : أمحد عبد الوهاب ، ط    : املسيح يف مصادر العقائد املسيحية     ١
 )٩٢ -٩١( ص
 أـا علـى     -ألرثوذكس ومنهم ا  –ختتلف الطوائف النصرانية يف تفسري معىن عبارة خبز احلياة الواردة يف هذا النص ، فريى بعضها                  ٢

 -احلقيقية وهي مرتبطة بذلك بقضية الفداء إذ يتحول اخلبز إىل حلم املسيح الذي يتناول يف العشاء املقدس ، بينما ترى طوائف أخـرى           
بز يف العـشاء      أن العبارة حممولة على اجملاز مبعىن أن املسيح هو قوام األرواح كما باخلبز قوام األبدان ، وتناول اخل                   -منها الربوتستانت 

وللتعبري عن أمهية اخلبز بكونه قـوام       : ( املقدس هو تذكار رمزي للفداء، ومما ميثل رأي األولني معجم املصطلحات الكنسية إذ جاء فيه              
ولقد وصف املن   ...احلياة األرضية أوردت األسفار املقدسة استخدامات جمازية للخبز فهناك خبز الدموع ، وخبز الشر ، وخبز الكسل                

لذي أعطاه الرب للشعب قدمياً ليعوهلم به يف الربية أنه خبز السماء وخبز املالئكة ، ليس ألن املالئكة تأكل خبزاً بل تعبرياً جمازياً عـن                         ا
أنه خبز نازل من السماء وليس من صنع الناس ، ويف مقابل هذه االستخدامات اجملازية للخبز جاء الرب ليعلن عن نفسه أنه هو خبز                        =

 لينقل أذهاننا من اخلبز العادي الذي نأكله حيناً مث منوت إىل خبز آخر كل من يأكل                 -٣٥: ٦ يوحنا -"أنا هو خبز احلياة   : " فقالاحلياة  
 =،بل باحلقيقة أعطانا جسده لنأكله لكي حنيا       كالم الرب يف هذه املرة جمازياً      ومل يكن " اخلبز النازل من السماء   "منه حييا إىل األبد ، فهو       
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أنا اخلبز الذي نزل مـن الـسماء         : خذ اليهود يتذمرون على يسوع ألنه قال      فأ.... يب ال يعطش أبداً   
 أليس هذا يسوع ابن يوسف الذي نعرف حنن أباه وأمه فكيف يقول، إين نزلت من السماء؟: وقالوا

ال تتذمروا فيما بينكم ال يقدر أحد أن يأيت إيل إال إذا اجتذبه اآلب الذي               : فأجام يسوع   
بز احلي الذي نزل من السماء وإن أكل أحد من هذا اخلبز حييا إىل األبد ، واخلبـز                  أنا اخل ....أرسلين  

 .١الذي أقدمه أنا هو جسدي أبذله من أجل أن حييا العامل 

 كيف يقدر هذا أن يعطينا جسده لنأكله؟: فأثار هذا الكالم جدالً عنيفاً بني اليهود وتساءلوا

 تأكلوا جسد ابن اإلنسان وتشربوا دمه فال حياة         احلق احلق أقول لكم إذا مل     : فأجام يسوع 
لكم يف داخلكم ، من يأكل جسدي ويشرب دمي فله حياة أبدية وأنا أقيمه يف اليوم األخـري ، ألن                    
جسدي هو الطعام احلقيقي ودمي هو الشراب احلقيقي وكل من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبـت    

 هذا هـو اخلبـز      ٢رسلين فكذلك حييا يب من يأكلين     يف وأنا فيه ، وكما أين أحيا باآلب احلي الذي أ          
 .النازل من السماء وهو ليس كاملن الذي أكله آباؤكم مث ماتوا ، فالذي يأكل هذا اخلبز حييا إىل األبد

هذا كله قاله يسوع يف اجملمع وهو يعلم يف كفر ناحوم ، فلما مسعه كثريون مـن تالميـذه                   
:  مساعه؟ فعلم يسوع يف نفسه أن تالميذه يتذمرون فـسأهلم          من يطيق ! ما أصعب هذا الكالم     :  قالوا

أهذا يبعث الشكوك يف نفوسكم؟ فماذا لو رأيتم ابن اإلنسان صاعداً إىل حيث كان قبالً ؟ الروح هو                  
الذي يعطي احلياة ، أما اجلسد فال يفيد شيئاً ، الكالم الذي كلمتكم به هو روح وحيـاة ، ولكـن                     

 .بعضاً منكم ال يؤمنون

                                                                                                                                                  
 ، فـسر    -٥٦ -٥١: ٦ يوحنـا  -"من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت يفّ وأنا فيـه         ...اخلبز الذي أعطي هو جسدي    " بد  إىل األ =

معجم املـصطلحات   ..). اإلفخارستيا الذي يتمم يف القداس اإلهلي هو جسد املسيح ودمه األقدسان ، جسده احلقيقي ، ودمه احلقيقي                
أنا هـو خبـز     :" يقول الرب عن نفسه   : ( دائرة املعارف الكتابية إذ جاء فيها     : خر  ، ومما ميثل رأي الفريق اآل     ) ٢٥ -٢/٢٤(الكنسية
 ألنه كما أن أكل اخلبز املـادي الزم  -٥١ -٣٥: ٦ يوحنا-إن أكل أحد من هذا اخلبز حييا إىل األبد...اخلبز النازل من السماء   ..احلياة

 مينح حياة أبدية ، ويرى البعض أن هذه العبارات تشري إىل عشاء الرب              للحياة اجلسدية فكذلك اإلميان القليب بالرب يسوع خملصاً ورباً        
، ولكن حيث إن الرب مل يكن قد مات عندما نطق ذه األقوال ، ويف ضوء ما تالها من عبارات وقوله للتالميذ الذين عسر علـيهم                          

الم الذي أكلمكم به هو روح وحياة ولكن منكم قوم    الروح هو الذي حييي أما اجلسد فال يفيد شيئاً ، الك          : " إدراك مرمى هذه األقوال   
 ندرك أنه كان يشري إىل اإلميان به وتسليم احلياة جبملتها له،واخلبز يف عشاء الرب ليس هو جـسد                   -٦٤ -٦٣: ٦ يوحنا -"ال يؤمنون 

 )٢٣٢/ ٢(دائرة املعارف الكتابية). املسيح بل رمز تذكاري له
  .فداء لدى النصارىوهذه العبارة األخرية تؤصل لقضية ال ١
: يتحدث مىت  هنري هنا مبيناً سوء الفهم الذي تطرق إىل هذا النص ، وحياول أن يوضح التشبيه اجملازي ويربطه بقضية الفداء، يقول                       ٢
  ٥١ع: لقد حتدث املسيح يف ... ن كالم املسيح هذا تعرض للخطأ وسوء الفهم ، لقد أساء اليهود اجلسديون فهمهأنرى هنا كيف ( 
  عن بذله جسده من أجلنا وتأمله وموته عنا ، لكنهم فهموا أنه يعطيه لنا لنأكله حرفيـاً              - من يوحنا  ٦ من اإلصحاح    ٥١ يقصد عدد  -

لقد أسيء فهم هذه العبارة من كثريين ممن استنتجوا منها أم إذا تناولوا من عشاء الرب عند موم من املؤكد أـم سـيذهبون إىل                         
 )٦٢٤/ ١( الكامل للكتاب املقدس التفسري). السماء
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: د كان يسوع منذ البدء يعرف من هم الذي يؤمنون به ومن هو الذي سيخونه ، مث قال                 فق
 .ال يقدر أحد أن يأيت إيل إال إذا وهبه اآلب ذلك: لذلك قلت لكم 

: من ذلك الوقت هجره كثريون من أتباعه ومل يعودوا يتبعونه، فقال لالثين عـشر تلميـذاً                
إىل من نذهب يا رب وعندك كـالم احليـاة          : مسعان بطرس وأنتم تريدون أن تذهبوا مثلهم؟ فأجابه       
أليس أنا اخترتكم أنتم االثين عـشر ومـع   :  ، فقال يسوع    األبدية؟ حنن آمنا وعرفنا أنك قدوس اهللا      

 ١)ذلك فواحد منكم شيطان ، أشار ذا إىل يهوذا بن مسعان اإلسخريوطي ، ألنه من االثين عشر

 ألن تقطيعه كان كفيالً جبعـل املعـىن         -غم من طوله   بالر –وقد أوردت هذا النص كامالً      
 وغالباً –غامضاً ،  وبإيراده كامالً تستبني حقيقة املوقف الذي أورده يوحنا عن ثبات بطرس ، إذ أنه                 

 قد فهموا مراد املسيح من كالمه ، وثبتوا معه يف الوقت الذي ارتد فيه كـثريون      -معه بقية احلواريني  
 .ب عدم فهمهم ملراده من كالمه السابقعن اإلميان باملسيح بسب

 

 :املوقف العاشر

 عـن   موقف ذكره مىت وفيه سؤال بطرس عن الصفح بني اإلخوة حني حدثهم املسيح              
 :فضائل الصفح ، جاء يف إجنيل مىت قول املسيح

 إن أخطأ إليك أخوك فاذهب إليه وعاتبه بينك وبينه على انفراد، فإذا مسع لك تكون قـد                  (
رب يا  : عندئذ تقدم إليه بطرس وسأله    ... ٢ آخر أو اثنني   ك، وإذا مل يسمع فخذ معك أخاً       أخا رحبت

ال إىل سبع مـرات بـل إىل        :  هل إىل سبع مرات؟ فأجابه يسوع      كم مرة خيطئ إيل أخي فأغفر له ،       
 .٣)سبعني سبع مرات

 .٤     وقد ذكر هذه القصة برنابا يف إجنيله بتفصيل أكثر مما ذكره مىت

  

                                                   
 ٧١ -٣٢: ٦يوحنا ١
 ١٦ -١٥: ١٨مىت  ٢
 ٢٢ -٢١: ١٨مىت  ٣
 ١٠ -١: ٨٩، و ١٦ -٣: ٨٨انظر برنابا ٤
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 :قف احلادي عشراملو

 أرسل بطـرس ويوحنـا      ذكر لوقا يف األحداث األخرية قبل واقعة الصلب ، أن املسيح          
 :ليجهزا له مكاناً يتناول فيه محل الفصح هو وتالميذه ، جاء يف إجنيل لوقا

، فأرسل بطـرس ويوحنـا        الذي كان جيب أن يذبح فيه محل الفصح        ١ وجاء يوم الفطري   (
حاملا تدخالن املدينـة    : أين تريد أن جنهز؟ فقال هلما     : ، فسأاله  ا الفصح لنأكل  اذهبا وجهزا لن  : قائالً

، وقوال لرب ذلك البيت يقـول         ، فاحلقا به إىل البيت الذي يدخله       يالقيكما إنسان حيمل جرة ماء    
لعليا أين غرفة الضيوف اليت آكل فيها محل الفصح مع تالميذي؟ فرييكما غرفة يف الطبقة ا              : لك املعلم 

 .٢)فانطلقا و وجدا كما قال هلما وجهزا الفصحكبرية ومفروشة هناك جتهزان، 

 

 : عشراملوقف الثاين

 على األرض ، وفيه غسل املسيح       موقف أورده يوحنا يف أحداث الليلة األخرية للمسيح       
أقدام تالميذه وابتدائه ببطرس ، وهو من املواقف اليت يستند عليها مـن يقولـون برئاسـة بطـرس                 

 : اريني ، يقول يوحنا عن العشاء األخري للمسيح مع احلوارينيللحو

ففي أثناء العشاء وكان الشيطان قد وضع يف قلب يهوذا بن مسعان اإلسخريوطي أن خيون               ( 
 يسوع ، وكان يسوع عاملاً أن اآلب قد جعل كل شيء يف يديه ، وأنه من اهللا خرج وإىل اهللا سيعود                    

  ، مث صب ماًء يف وعاء للغسل وبـدأ يغـسل أقـدام التالميـذ               هوخلع رداء  ض عن مائدة العشاء   
يا سيد، أنت تغسل    : صل إىل مسعان بطرس قال له مسعان      ، فلما و   وميسحها باملنشفة اليت على وسطه    

 ما أعمله، ولكنك ستفهم فيما بعد، ولكن بطرس أصـر  أنت اآلن ال تفهم :   فأجابه يسوع  ! قدمي؟
  إن كنت ال أغسلك فال يكون لك نـصيب معـي          : ، فأجابه يسوع   ال لن تغسل قدمي أبداً    : قائالً

من استحم  :  فقال يسوع  ٣ ، بل يدي ورأسي أيضاً     يا سيد ال قدمي فقط    : عندئذ قال له مسعان بطرس    

                                                   
بالتبعية ، وكان كالمها يرتبط ارتباطاً وثيقاً       " الفصح"هي األيام السبعة اليت تعقب عيد الفصح اليهودي ، وتسمى كذلك            : أيام الفطري  ١

بين إسرائيل من مصر ، فالفصح كان تذكاراً خلروف الفصح الذي رش دمه على القائمتني والعتبة العليا يف كل بيـت                     بذكرى خروج   
 أما الفطري فكان تذكاراً للفطري الذي أكلوه        – ١٤ -١٣: ١٢ خروج -من بيوت بين إسرائيل ، وهكذا جنا أبكارهم من املالك املُهلك          

 ) ٥٦/ ٦(دائرة املعارف الكتابية.  من العجني الذي أخذوه معهم من مصر –ر احلمر  بعد عبورهم البح–يف أيامهم األوىل 
 – ١٧: ٢٦، وقد ذكر مىت احلادثة ولكنه نسب جتهيز الفصح إىل مجاعة التالميذ وليس إىل بطرس ويوحنا، مـىت                 ١٣ -٧: ٢٢ لوقا ٢

 ١٦ -١٢: ١٤مرقس. ، أما مرقس فنسبه إىل اثنني من التالميذ دون حتديد األمساء١٩
/ ٢(دائرة املعارف الكتابيـة     : انظر. ن هذا املوقف من بطرس من مواقفه اخلاطئة إذ فيه جرأة واعتداد بنفسه            بعض النصارى أ  ويرى   ٣

١٥٢( 
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 ١١٧

 فإن يسوع كان يعلـم       ، وأنتم أنقياء ولكن ليس كلكم ،       ، وال حيتاج إال لغسل قدميه      صار كله نقياً  
 .١)لستم كلكم أنقياء: من الذي سيخونه، ولذلك قال

  

 : عشراملوقف الثالث

حني قبض    أنكر فيه معرفته باملسيح      موقف يظهر فيه بطرس مبوقف الضعيف اجلبان إذ       
بأ لبطرس  قد تن  ، وكان املسيح      وساقوه إىل دار احلاكم    - حسب رواية األناجيل   – اجلنود عليه 

 حبـسب  -ة اليت حتققت فيمـا بعـد      ء النبو  إال إن بطرس دافع عن نفسه بقوة إزاء هذه         بإنكاره له ،  
 : يقول مىت يف حادثة تنبؤ املسيح بإنكار بطرس له-األناجيل

سأضرب الراعي  : تبيف هذه الليلة ستشكون يفّ كلكم؛ ألنه قد كُ        :  عندئذ قال هلم يسوع    (
 .٣ أسبقكم إىل اجلليل٢، ولكن بعد قياميت فتـتشتت خراف القطيع

احلق أقول لـك    : ، أجابه يسوع   شك فيك اجلميع فأنا لن أشك     ولو  : فرد عليه بطرس قائالً   
ولو كان علي   : إنك يف هذه الليلة قبل أن يصيح الديك تكون قد أنكرتين ثالث مرات، فقال بطرس              

 .٤)، وقال التالميذ كلهم مثل هذا القول أن أموت معك ال أنكرك أبداً

حداث اليت سـبقت القـبض علـى     يف األيقول مىت،  ة املسيح حتققت فيما بعد      إال إن نبوء  
 :-حسب األناجيل-املسيح

أنـت  : ويف تلك األثناء كان بطرس جالساً يف الدار اخلارجية فتقدمت إليه خادمة وقالت            (
، مث خرج إىل مدخل      ال أدري ما تقولني   : ، فأنكر بطرس أمام اجلميع وقال     ٥كنت مع يسوع اجلليلي   

، فأنكر بطـرس    ٦وهذا كان مع يسوع الناصري    : كالدار فعرفته خادمة أخرى فقالت للحاضرين هنا      

                                                   
: ٢١٣، ومل يذكر احلادثة غريه من كتاب األناجيل ، وذكرها برنابا برواية تكاد تطابق رواية يوحنا ، انظر برنابا                  ١١ -٢: ١٣يوحنا ١

٢١ -١٢ 
 من هذا البحث) ٣٧٠(األموات يف االعتقاد النصراين صانظر ما يتعلق بقيامة املسيح من  ٢
 )٢٣(سبق التعريف باجلليل ص ٣
مسعان ، مسعـان     : وقال الرب : ( ، وقد ذكر لوقا القصة برواية خمتلفة فقال         ٣١ -٢٧: ١٤، انظر كذلك مرقس   ٣٥ -٣١: ٢٦مىت   ٤

لكم كما يغربل القمح ، ولكين تضرعت ألجلك لكي ال خييب إميانك ، وأنت بعد أن تسترد ثبت                  ها إن الشيطان قد طلبكم لكي يغرب      
إين أقول لك يا بطرس إن الديك ال يـصيح          : يا رب إين مستعد أن أذهب معك إىل السجن وإىل املوت معاً، فقال            : إخوتك ، فقال له   

مل يذكر لوقا أن بطرس قد فزع من أمر هذا اإلنكار ونفـاه              ، و  ٣٤ -٣١: ٢٢قالو) حىت تكون قد أنكرت ثالث مرات أنك تعرفين       
 .كما ذكر ذلك مىت و مرقس

 .يقال للمسيح يسوع اجلليلي ألنه كان من إقليم اجلليل ٥
 .يقال للمسيح يسوع الناصري ألن موطنه كان ببلدة الناصرة بإقليم اجلليل ٦
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 ١١٨

: ، وبعد قليل تقدم الواقفون هناك إىل بطرس وقالوا لـه           إين ال أعرف هذا الرجل    : مرة ثانية وأقسم  
إين ال أعرف ذلك    : ، فابتدأ بطرس يلعن وحيلف قائالً       فإن هلجتك تدل عليك     باحلق إنك واحد منهم   

قبل أن يصيح الديك تكون قد      : س كلمة يسوع إذ قال له     الرجل، ويف احلال صاح الديك فتذكر بطر      
 .١)أنكرتين ثالث مرات، فخرج إىل اخلارج وبكى بكاًء مراً

  مث أعقبـه     ٢ويعترب فريق من النصارى أن هذا املوقف الذي أنكر فيه بطرس معرفته باملسيح            
 الذي يعتقد أنه    -هبندمه وبكائه موقف صحيح ثابت ويستندون يف رأيهم إىل ما ذكره مرقس يف إجنيل             

وهكذا نرى أن قصة سقوط بطرس قـد        : (  جاء يف دائرة املعارف الكتابية       -كتب بإشراف بطرس  
مل يصفها أحد منهم يف صورة خمزية كمـا         : "  األربعة ، ولكن كما يقول أحدهم        نسجلها البشريو 

بنفسه ، بل قد     قد راجعه بطرس     - كما هو املعتقد عموماً    –سجلها مرقس ، وإذا كان إجنيل مرقس        
 ٣")كتب بإرشاده ، فإن يف ذلك الدليل القوي على مدى إخالصه وندمه الصادق

هم تعليقاً على موقـف     يقول أحد  ولكن بعض النقاد هلم موقف آخر من هذا النص ، إذ               
فيهم بطرس يلقنـهم    الثين عشر و  ايف بدء الدعوة وقف املسيح بني تالميذه        : ( إنكار بطرس للمسيح    

كل من يعترف يب قدام     : "ن قال  وحيدد الصفات اليت جيب أن يتحلى ا املرسلون، إىل أ          الرسالةتعاليم  
 .٤"، ومن أنكرين قدام الناس ينكر قدام مالئكة اهللا الناس يعترف به ابن اإلنسان قدام مالئكة اهللا

 : ويف ختام الدعوة جلس املسيح بني تالميذه االثين عشر وفيهم بطرس وقال هلم

وقد استعظم بطرس ذلك ونأى بنفسه عنه، ولكنه ما         ،  ..."م تشكون يفّ يف هذه الليلة     لك ك "
، إذ ال بد أن ينكره املسيح أمام اهللا حتقيقاً ملـا             يف احملظور وألقى بنفسه يف دائرة اهلالك      أن وقع   لبث  

 .٥)سبق أن نطق به

  

 : عشراملوقف الرابع

وفيه أن بطـرس     - حسب األناجيل  –  يوحنا يف حوادث القبض على املسيح      موقف أورده 
 يقول   ،  وقطع أذن عبد رئيس الكهنة     حني رأى اجلموع وقد توافدوا للقبض على املسيح استل سيفه           

                                                   
 ٢٧ -١٥: ١٨، و يوحنا ٦٢ -٥٦: ٢٢، و لوقا ٧٢ -٦٦: قس١٤، انظر كذلك مر٧٥ -٦٩: ٢٦مىت ١
اختياري ، واضطراري ، واألخري حيمل عليه تعرض اإلنسان لألذى واهلالك ، وميكن محل : ميكن بوجه عام تقسيم اإلنكار إىل نوعني  ٢

 .ما وقع من بطرس على هذا احململ ، بدليل ندمه وبكائه الشديد بعد ذلك
 )١٥٣/ ٢(دائرة املعارف الكتابية  ٣
 ٣٣ -٣٢: ١٠مىت : ، و انظر كذلك٩ -٨ :١٢لوقا ٤
بتصرف ، ومثل هذا األمر يدل على عدم التجانس بني روايات األناجيل الـيت              ) ٩٣ -٩٢( املسيح يف مصادر العقائد املسيحية ص      ٥

 .تروي احلادثة وما يناقضها
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 ١١٩

 وكان مع مسعان بطرس سيف فاستله وضرب به عبد رئيس الكهنة، فقطع أذنه اليمىن وكان                 (:يوحنا
          ه، الكـأس الـيت أعطـاين اآلب        أعد السيف إىل غمـد    : ، فقال يسوع لبطرس    اسم العبد ملْخس  

 .١)؟ أال أشرا

وهذا املوقف يدل على شجاعة بطرس وإقدامه على الدفاع عن املسيح ، وهو يناقض ما ذُكر    
 .يف املوقف السابق من جنب بطرس وخوفه من جمرد االعتراف مبعرفة املسيح 

 بطرس يف قطعـه أذن      لكن بعض النصارى يرى أن هذا املوقف فيه تسرع وور من جانب           
 .٢عبد رئيس الكهنة

 

 : عشراملوقف اخلامس

 وذهب  - حسب األناجيل  -موقف تذكر فيه األناجيل أن بطرس تبع املسيح بعد القبض عليه          
 :، جاء يف إجنيل مىتئيس الكهنة حيث كانت احملاكمةدار روراء اجلنود إىل 

، وقد اجتمع عنده الكتبـة       ة رئيس الكهن  ٣وأما الذي قبضوا على يسوع فساقوه إىل قيافا       (
، مث تقدم إىل الداخل وجلس بني احلـراس          ٤، وتبعه بطرس من بعيد إىل دار رئيس الكهنة         والشيوخ

 .٥)لريى النهاية

 وقد ذكر برنابا هذه احلادثة مع نقطة خالف جوهرية فيما ذكره وما تذكره األناجيل، فهو               
ـ   - ومعه يوحنا  –  هو يهوذا وأن بطرس    إذ يسوق احلادثة يؤكد على أن املقبوض عليه إمنا         ا  حني تبع

  ال يهوذا الذي وقع عليه شبه املـسيح         أن املقبوض عليه هو املسيح     ماهم ظناً منه  امنا تبع اجلمع إ 
 .٦كما يف رواية برنابا

 

                                                   
  ١١ -١٠: ١٨يوحنا ١
 )١٥٣/ ٢(دائرة املعارف الكتابية: انظر ٢
، وهو الذي أصدر مرسوم القبض على املسيح خوفاً على مكانتـه            ) م٣٦ -٢٧(هود يف أورشليم ما بني عامي       رئيس كهنة الي  : قيافا ٣

: انظـر . م  ٣٦ ، وقد عزل الرومان قيافا من منصبه سنة        من سطوة اليهود إذ كانوا غاضبني من املعجزات اليت كان جيريها املسيح           
 )٧٥١ - ٧٥٠(قاموس الكتاب املقدس ص

 )١٥٣/ ٢(دائرة املعارف الكتابية: انظر. عيب به بطرس إذ ختلى عن املسيح واكتفى باتباعه من بعيد وهو كذلك مما  ٤
كان جالساً  مع احلراس يـستدفئ       ( أن بطرس    ٥٤: ١٤، وقد ذكر مرقس   ٥٤ -٥٣: ١٤قس، انظر كذلك مر   ٥٨ -٥٧: ٢٦مىت   ٥

 ١٨ -١٥: ١٨لك يوحنا، وانظر كذ٥٥ -٥٤: ٢٢وذكر لوقا قريبا من ذلك، انظر لوقا)عند النار
 ٩ -٨: ٢١٧برنابا: انظر ٦
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 ١٢٠

 : عشروقف السادسامل

 وفيه  - حسب االعتقاد النصراين   -١موقف ذكره يوحنا يف أحداث قيامة املسيح من األموات        
 بطرس وتلميذ آخر كانا مها أول من علما بأمر القيامة من مرمي اجملدلية ، فأسرعا إىل القرب حيـث                    أن

 :، جاء يف إجنيل يوحنا٢رأياه مفتوحاً واألكفان ملقاة
، وكان الظالم ال يـزال        إىل قرب يسوع   ٣ويف اليوم األول من األسبوع بكرت مرمي اجملدلية       (

، فأسرعت وجاءت إىل مسعان بطرس والتلميذ اآلخر الذي           القرب خميماً فرأت احلجر قد رفع عن باب      
 .أخذوا الرب من القرب وال ندري أين وضعوه: وقالت هلما، ٤كان يسوع حيبه

، وكانا يركضان معاً، ولكن التلميذ اآلخر         فخرج بطرس والتلميذ اآلخر وتوجها إىل القرب      
ان ملقاة على األرض ولكنه مل يدخل، مث وصل         ، واحنىن فرأى األكف    سبق بطرس فوصل إىل القرب قبله     

، فرأى أيضاً األكفان ملقاة على األرض واملنديل الذي كـان            مسعان بطرس يف إثره إىل القرب ودخله      
على رأس يسوع وجده ملفوفا وحده يف مكان منفصل عن األكفان، عند ذلك دخل التلميذ اآلخـر                

، فإن التالميذ مل يكونوا حىت ذلك الوقت قد فهموا          ، ورأى فآمن   الذي كان قد وصل إىل القرب أوالً      
 .٥)أن الكتاب تنبأ بأنه البد أن يقوم من بني األموات، مث رجع التلميذان إىل بيتهما

 

 : عشراملوقف السابع

 ثالث مرة على شـاطئ      ذكر يوحنا يف إجنيله اسم بطرس ضمن الذين ظهر هلم املسيح          
بعد ذلك أظهر يسوع نفسه للتالميذ مرة أخرى عند شاطئ حبرية           : حبرية اجلليل ، جاء يف إجنيل يوحنا      

 ٦، ونثنائيل وهو من قانا     اجتمع مسعان بطرس وتوما املعروف بالتوأم     : ، وقد أظهر نفسه هكذا     طربية

                                                   
 ١٠ -١: ٢٠يوحنا ١
أوردت هذه الرواية من إجنيل يوحنا بتمامها يف مبحث قيامة املسيح من األموات ، حيث ناقشت القضية ونقدت نصوص األناجيـل                      ٢

من هذا البحث) ٣٧٠(ص: ا مبا فيها هذا النص ، انظراليت أورد. 
 العهد اجلديد ، مسيت باجملدلية نسبة إىل جمدل على شاطئ حبر اجلليل ، ويذكر العهد اجلديد                 لنساء املذكورات يف  إحدى ا :مرمي اجملدلية  ٣

 ويظهر امسها بعد ذلك يف حوادث الصلب إذ كانت          -٢: ٨ ، لوقا  ٩: ١٦ مرقس –ا  ه شفاها بإخراج سبعة شياطني من     أن املسيح 
 مث يف أحداث القيامة كما سيتبني من عرض النصوص          -٤١ -٤٠: ١٥ ، مرقس  ٥٦-٥٥: ٢٧ مىت –إحدى النساء املعاينات للحادثة     

 )١٠٢/ ٧(دائرة املعارف الكتابية :  يف وانظر ترمجة اجملدلية-من هذا البحث) ٣٧٠(  انظر ص–اليت ذكرت حادثة القيامة 
 )٣٣٩ -٣٣٨/ ٨(ابية هذه التسمية تطلق على يوحنا بن زبدي حسب رأي بعض النصارى ، انظر دائرة املعارف الكت ٤
 ١٠ -١: ٢٠يوحنا ٥
قرية يف إقليم اجلليل ، كانت مسرحاً لبعض األحداث يف إجنيل يوحنا ، ومل يذكر امسها يف غريه من األناجيـل ، وقـد                        : قانا اجلليل  ٦

 = نفسها قانا اجلليـل     هي - ويسميها العرب إىل اليوم قانا اجلليل      -اختلف حول موقعها احلايل ، ولكن يرجح أن ما يعرف خبرابة قانا           
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 ١٢١

: ، فقـالوا   أنا ذاهب للصيد  : ، وتلميذان آخران، فقال هلم مسعان بطرس       مبنطقة اجلليل، وابنا زبدي   
  .١..)، ولكنهم مل يصيدوا شيئاً يف تلك الليلة  فذهبوا وركبوا القارب وحنن أيضاً نذهب معك

وذكر يوحنا قصة طويلة عن معجزة حتققت للتالميذ باصطيادهم صيداً وفرياً حني أمـرهم              
 .٢املسيح بإلقاء الشبكة

وبعد ذلك اجتمع املسيح بالتالميذ وأكل معهم ، مث خاطب بطرس طالباً منه أن يرعى لـه                 
إنك ملا كنت شاباً كنت تـربط حزامـك علـى           : احلق احلق أقول لك     : ( مث قال لبطرس  ،  ٣خرافه

وسطك وتذهب حيث تريد ، ولكن عندما تصري شيخاً فإنك متد يديك ، وآخر يربط لك حزامـك                  
 .ويذهب بك حيث ال تريد

لـك  ، وملا قال له ذ    ٤وقد قال يسوع هذا إشارة إىل امليتة اليت سوف ميوا بطرس فيمجد اهللا            
اتبعين ، ونظر بطرس وراءه فرأى التلميذ الذي كان يسوع حيبه يتبعهما ، وهو التلميذ الذي                : قال له 

 ؟ فلمـا رآه بطـرس   ٥يا سيد من هو الذي سيخونك    : مال إىل صدر يسوع يف أثناء العشاء وقال له        
ـ        : يارب وهذا ماذا يكون له؟ أجابه يسوع        : سأل يسوع  أنك؟ لو شئت أن يبقى حىت أرجع فما ش

إنه لن  : اتبعين أنت ،  فشاع خرب بني اإلخوة أن ذلك التلميذ لن ميوت، ولكن يسوع مل يقل لبطرس                 
 .٦)لو شئت أن يبقى حىت أرجع فما شأنك؟: ميوت  بل قال

 فإن كثريين من النصارى     - كما يف النص   –وما يتعلق بالتلميذ اآلخر الذي كان يسوع حيبه         
 .٧يرون أنه يوحنا بن زبدي

                                                                                                                                                  
و أطلـس   ) ١٦٢ – ١٦٠/ ٦(دائرة املعارف الكتابية    : انظر. املذكورة يف العهد اجلديد ، وتقع على بعد تسعة أميال مشال الناصرة           =

 )٣٧٤( الكتاب املقدس ص
 ٣ -١: ٢١يوحنا  ١
  وذكرت نقد بعض كتاب النصارى هلـا       بتمامها يف مبحث قيامة املسيح من األموات          ، وقد أوردت هذه القصة     ١٣ -٣: ٢١يوحنا ٢

 ضمن أحداث مرافقة احلـواريني للمـسيح يف أول     ١١ -١: ٥ومن ضمن ما انتقدت به هذا القصة أا تكرار للقصة اليت أوردها لوقا            
 ل يوحنـا   معرفتهم به ، مث ذكرت يف إجنيل يوحنا يف أحداث ما بعد صعود املسيح ، وعلى ذلك فإن القصة ليست نصاً أصيالً يف إجني                       

 .من هذا البحث) ٣٩٢ -٣٩١( ص: انظر
  )٨٣(سبق إيراد هذه القصة ، انظر ص ٣
تنبأ بصفة خاصة أن بطرس سيلقى ايته على يد أحد اجلالدين ، ويقول لنا التقليد إن بطرس صلب يف روما يف                     : ( يقول مىت هنري     ٤

 ) .٧٩٩/ ١(التفسري الكامل للكتاب املقدس ). عهد نريون
  ٢٥ -٢٣: ١٣إىل نص يوحنايشري  ٥
 ٢٣ - ١٨: ٢١يوحنا ٦
 . من هذا البحث)١٧٣( و )١٥٦( انظر ص ٧
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 ١٢٢

مجلة املواقف اليت ذكرها العهد اجلديد لبطرس ، واليت اعتربت السرية التارخيية املوثقـة                هذه  
 .  عن حياة بطرس إبان مرافقته للمسيح- لدى النصارى-

  أنـه ال ميكـن       واملالحظ على هذه النصوص اليت ذكرت مواقف بطرس مع املـسيح          
قف املذكورة تتضارب فيما بينـها فتـارة        استخراج سرية متجانسة منها عن حياة الرجل ؛ ألن املوا         

 ، وتارة تصفه    ٢، واستعداده لترك كل شيء من أجل اتباع املسيح        ١تصف بطرس بالثبات وقوة اإلميان    
 .٣بالشك وقلة اإلميان

 املستعد لفعل أي شيء من أجل اتبـاع         ٤وتظهره هذه النصوص مرة بصورة الشجاع املقدام      
 .٦رى تعكس جبناً وخوراً مبالغاً يف تصويرمها والدفاع عنه ، وإذ بصورة أخ٥املسيح

ومل يظهر من خالل تلك النصوص أن بطرس أبدى نوعاً من النبوغ الفكري أو التميز عـن                 
بقية احلواريني ، بل اإلطار العام لشخصيته هو إطار البساطة اليت يصفها ول ديورانـت بالـسذاجة                 

النصوص أنه كان مقدماً علـى احلـواريني         ، ومع ذلك تنسب إليه بعض        ٧وانعدام احملصول العلمي  
 .وخصته بعضها بأمور مل تعط لغريه

 وبالرغم من أن املخالفني لرئاسة بطرس ال يرون يف تلك النصوص أي تقدم لبطرس فـإن                
 وكل ذلك جيعـل املـرء       - بغض النظر عن احلقيقة التارخيية يف ذلك       –صرحيها يدل على هذا املعىن      

وص تدل بوضوح على تقدم بطرس دون أي سند من نبوغ فكري وتفوق             بني نص : حائراً بني أمرين    
 مع إقرارهم بثبوـا     –عقلي وتعطيه مفاتيح امللكوت والسلطة ، وبني من يقولون إن هذه النصوص             

 . ال تدل على هذا املعىن-باعتبارها جزءاً من الكتاب املقدس

اب سري احلـواريني يف      وقد جهد فريق من كتاب النصارى من مفسري العهد اجلديد وكت          
حماولة إكساب صورة بطرس نوعاً من التناغم واالنسجام ، فهم يربرون لسقطاته ، وحياولون إضفاء               

 .نوع من بعد النظر على النصوص اليت تذكر سريته مبا فيها من ضعف وسقطات

                                                   
 )٨٩( انظر املوقف الثاين ص ١
  )٩٠(انظر املوقف اخلامس ص ٢
 )٨٩( انظر املوقف الثالث ص ٣
 )١٠٨( انظر املوقف الوقف الثالث عشر ص ٤
  )١٠٣(انظر املوقف الثامن ص ٥
 )١٠٧( ر صانظر املوقف الثاين عش ٦
 )٢٢٣ -٢٢٢/ ١١(قصة احلضارة : انظر  ٧
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 ١٢٣

 ومع أن بطرس ارتكب الكثري من األخطاء وكان به العديد من           : ( ١ يقول القس إلياس مقار   
لُم بطرس كما تشاء ، وقف عند عيـوب طباعـه             : " ٢العيوب أو على حد قول ألكسندر هوايت      

وضعفات شخصيته ، ومحق تصرفاته ، وقل فيه ما حيلو لك ، لكين أحتداك مع هذه كلها أن تنكر أنه                    
 مع كل   كان جذاباً أو حمبوباً ، إن أبشع ضعفات الطبيعة البشرية هي الربودة ، برودة القلب ، ولكنه                

سقط بطرس سقطته العظيمة وخانته شجاعته لكن حبه مل         " ضعفاته مل يكن القلب البارد واحداً منها        
 .٣)خينه وهو خيرج إىل خارج ليبكي كأعظم ما يكون احملبون يف األرض

ومع ذلك أقول إنه ال ميكن أن يستخرج من هذه النصوص اليت ذكرت حياة بطـرس مـع                  
 الذين  - أو رئيسهم كما يقول الكاثوليك     –كانته كأحد احلواريني     سرية منسجمة مع م    املسيح  

 .يفترض فيهم أن يكونوا أشد الناس ثباتاً وأقواهم إمياناً 

 وحماوالت بعـض كتـاب      –ولعل املشكلة األساسية يف عرض صورة بطرس ذا الشكل          
ديـد يف    هو اعتماد مؤرخي النصارى على نـصوص العهـد اجل          -النصارى التربير لسقطات بطرس   

استخراج سري احلواريني وكتابة تاريخ القرن األول امليالدي كله ، واضطرارهم إىل التسليم بكل مـا                
 :جاء فيها ، وتلك قضية مل تسلم من نقد الناقدين وعلى رأسهم نقاد النصارى ، يقول شارل جنيرب

رياً ما أضاعوا   ومن ناحية أخرى جيب علينا اإلقرار بأن فقهاء ومؤرخي املسيحية األوىل كث           ( 
الوقت واجلهد يف حبث مسائل تفتقر أوالً إىل العرض الصحيح ، وبلغ منهم اخليال مبلغاً مثرياً ، فظنوا                  
مثالً أنه ميكنهم أن يستخلصوا من جمموعات النصوص املسيحية وحدها كل ما حيتاج إليه الكاتـب                

 .٤)لتصوير عصور الكنيسة األوىل تصويراً كامالً دقيقاً 

بطرس املذكورة يف األناجيل مما يفتقر إىل عرض صحيح يتمكن معه من اسـتخراج              وسرية  
 .تاريخ صحيح عن حياته يف تلك الفترة

 انتقـل إىل    وبعد استعراض النصوص اليت ذكرت مواقف بطرس إبان مرافقته للمسيح           
  .النصوص اليت أرخت حلياة بطرس بعد رفع املسيح 

 

 

 
                                                   

 .قسيس نصراين مؤلف كتاب رجال الكتاب املقدس ، ومل أقف على ترمجته ١
 .مل أقف على ترمجتهيظهر أنه أحد املؤلفني النصارى ، و ٢
 )٧٧/ ٣( رجال الكتاب املقدس ٣
  )٢٦( املسيحية نشأا وتطورها ص ٤
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 :د املسيح شخصية بطرس بعد صعو: ثانياً
 هي سفر أعمال    إن الوثيقة اليت يعتمدها النصارى لتأريخ حياة بطرس بعد صعود املسيح          

يعرض شخصية بطرس بطريقة ختتلف اختالفاً تاماً عن شخصيته اليت صورت من قبل             الرسل ، الذي    
 .يف األناجيل األربعة

 فتحـول   ب املسيحفسفر األعمال يظهر بطرس مبظهر القائد الذي شعر بالتبعة فور غيا        
 .، فأخذ خيدم بقوة وجرأة وإصرار مل يعرف عنه من قبل العبء من املسيح إليه

 أضف إىل ذلك النبوغ الفكري واالتزان الذي حياول كاتب سفر األعمال أن يصبغ مـا               
 وذلك خيالف ما رود عنه يف نصوص األناجيل الـيت           ، أحاديث بطرس وخطبه اليت وردت يف السفر      

 .ها بالتسرع والتهورتصفه بعض

مل يرد يف العهد اجلديد ما يدل على مدى ما تلقاه بطرس من التعليم والثقافة قبل معرفته                 كما  
 ، فال يدرى عنه سوى أنه كان صـياد مسـك   ، وما إذا كان من اليهود املتدينني أم ال    باملسيح
 .ومن هناك كانت بدايتهم ن كثري ممن دعاهم املسيح إىل اتباعه فاتبعوه شأشأنه يف ذلكجليلي 

  املتعلمني بل كان من عامـة الـشعب        يذكر سفر األعمال صراحة أن بطرس مل يكن من         و
     د يف مواجهة رؤساء الكهنة، يف حادثة شفاء بطرس للكسيح أمام           لَوذلك بعدما أظهره ويوحنا من ج

 جرأة بطرس ويوحنا ملا      فتعجب اجملتمعون من    (:اهليكل، يقول لوقا تعقيباً على ما قاله بطرس ويوحنا        
 .١)، وأما من عامة الشعب، فأدركوا أما كانا مع يسوع عرفوا أما غري متعلمني

جمموعة من اخلطب واحملاورات الـيت أجراهـا        لوقا يذكر يف سفر األعمال       ومع ذلك فإن    
يـة مـن    له خلفيـة قو   فيها بطرس و   نبوغاً مل يظهرمها من قبل ، ويظهر       وأظهر فيها جرأة و     بطرس

 من التوراة ويربط بينها وبني الوقـائع الـيت           بنصوص - يف خطبه  –التورايت، فهو يستشهد    املوروث  
 . حدثت للمسيح

؟ ومـىت    من قبل  هل كان بطرس ملماً بدراسة التوراة كل هذا اإلملام         :  وهنا تثور تساؤالت  
ي؟ وكيـف مت لـه       اليت ال تتاح معرفتها للشخص العاد      حفظ كل هذا الكم من النصوص     متكن من   

 واحلال أنه    وبني نصوص التوراة ،    -لكتاب املقدس  كما يقول ا   -الربط بني وقائع األحداث يف عهده     
   ؟مل يكن متعلماً بل كان من عامة الناس

 بعد صعود    شخصية بطرس  جوانبمن أجل االطالع على     إجابة على هذه التساؤالت ، و       
 .يت أوردها سفر األعمال منسوبة إىل بطرسظ ال سأعرض للحديث عن اخلطب واملواعاملسيح

                                                   
 ١٣: ٤أعمال  ١
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 :خطب بطرس يف العهد اجلديد
     يذكر سفر األعمال جمموعة من اخلطب واحملاورات اليت أجراها بطرس مع شرائح خمتلفة             

 .اض خمتلفة حسب الفئة املرادة ا ألغر جترى اخلطب واحملاوراتوكانت تلك،  من اجملتمع

  وتنظـيم شـؤوا     ت اجلماعة املؤمنة بعد غياب املسيح      فمنها ما كان يهدف إىل تثبي     
كها أعداء اجلماعة املؤمنة الذين كـانوا       للبس ودفع املؤامرات اليت كان حيي     ومنها ما يهدف إىل إزالة ا     

 .، ومنها ما هو موجه إىل فئات أخرى حسب حاجة كل فئة يتربصون م بعد غياب قائدهم

  األساسية اليت اعتمد عليها قيام اجلماعة النـصرانية األوىل وتعترب اخلطابة والوعظ من الركائز      
، ولتثبيت أفراد اجلماعة بعد غيـاب        إذ اعتمدومها لبيان أفكارهم ومعتقدام اجلديدة ملن مل يعلم ا         

 .املسيح عنهم

  أن املواعظ يف الكنيـسة األوىل        - مؤلف كتاب تفسري العهد اجلديد     -١ويذكر وليم باركلي  
 :، هي حتت أربعة أنواعكانت تندرج 

، وهي بـرأي     ، أي احلقائق املسيحية    وتعين إعالن البشري   ) kerugma(  الكرجيما   -١
 .الوعاظ األوائل حقائق أساسية ال تناقش وال ميكن إنكارها

، أي دراسة املعاين املتضمنة يف احلقـائق   ومعناه احلريف التعليم (didache )( الديداخ-٢
لغة العصر احلاضر نفرض أن شخصاً قدم للحاضرين بعض احلقائق اليت ال حتتمـل              اليت نادوا ا، ويف     

عبارة عن اإلجابة علـى هـذا       إن الديداخ   ،  ؟    ولكن ما فائدة هذا    : ، فسأله أحد احلاضرين    املناقشة
 ٢)السؤال

، وهدف هذا النوع هو حث الناس علـى          ومعناه احلث  ) paraklesis(  الباراقليسز -٣
 . الكرجيما والديداخ:ه يف النوعني األولنييق ما تعلموتطب

ومعناها معاجلة أي موضـوع أو جـزء يف ضـوء الرسـالة              ) homilia(  اهلوميليا   -٤
 .٣املسيحية

     ويذكر باركلي أن الوعظ كان يشمل هذه األجزاء األربعة عموماً، إال أن سفر األعمال              
 .٤)الكارجيما( معظمه من النوع األول 

                                                   
 .له على ترمجةمل أقف أحد مفسري العهد اجلديد ، ووليم باركلي  ١
 )٣٩( القاهرة ، بدون تاريخ ص-دار الثقافة: جوزيف صابر ، ط: وليم باركلي، ترمجة : - سفر أعمال الرسل-تفسري العهد اجلديد ٢
 .املرجع السابق ٣
 )٤٠ -٣٩(املرجع السابق ٤
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 ١٢٦

ليت ذكرت يف سفر األعمال تدور حول مخسة حماور رئيسة يذكرها باركلي            وهذه املواعظ ا  
 :على النحو التايل

 .الربهنة على أن كل ما حدث ليسوع هو تتميم ملا جاء يف نبوات العهد القدمي) ١

 .أن يسوع هو املسيا املنتظر الذي حتققت بقدومه النبوات عن املسيا) ٢

 وعـن   - كما يعتقد النصارى   – سلسلة نسب داود  سرد احلقائق عن ميالد املسيح من       ) ٣
 . ، وأنه صعد ليكون على ميني اهللا، وعن صلبه وقيامته ومعجزاته اليت أجراها تعاليمه

 إال أن هذا السرد مل يكن سرداً تارخيياً حبتاً مبعىن أن املسيح عاش ومات تارخيياً، بل كـان                  
 .حقيقياًيتضمن اإلميان بأن املسيح حاضر لألبد حضوراً حياً 

 .إثبات حقيقة جميء املسيح مرة ثانية ليؤسس ملكوته على األرض) ٤

ختتم املواعظ غالباً بوعد وديد، فالوعد بأن بيسوع وحده اخلالص وأن من يؤمن بـه               ) ٥
 .١ن من ال يؤمن به ستكون ايته أليمة ، والتهديد بأيقبل الروح القدس

 

رس ومواعظه، أمـا اخلطـب األخـرى            وفيما يلي سأعرض لنموذجني من خطب بط      
 .٢فمذكورة حسب املواضيع اليت تتناوهلا يف مباحث أخرى

 

                                                   
 .بتصرف) ٤١ -٤٠(  ص- سفر أعمال الرسل–تفسري العهد اجلديد  ١
 -٤٠٨(، وخطبته يف بيت كرنيليوس يف مبحث دعوى عاملية رسـالة املـسيح ص             ) ٤٢٩( انظر مثالً خطبته يف جممع الشيوخ ص       ٢

٤٠٩( 
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 :خطبة بطرس يف يوم اخلمسني/ أوالً
  من    أول مرة   على أتباع املسيح  القدس  ، الذي حل فيه الروح      ١     يعترب يوم اخلمسني  

 يف مكان واحد ونزل علـيهم        ، حني اجتمع تالميذ املسيح       األيام الفاصلة يف التاريخ النصراين    
 . كما يذكر ذلك سفر األعمال٢ القدسالروح

 ، وتوهم البعض أن ما أصاب       و قد جوبه هذا احلادث اجللل بالسخرية من بعض احلاضرين         
 فما كان من بطرس إال أن ارجتل اخلطبة التالية اليت يـذكرها لوقـا               التالميذ هو ضرب من السُّكر ،     

 :، قال سل األحد عشر وخاطب احلاضرين بصوت عال فوقف بطرس مع الر(:بقوله

 ليس   ، ، أصغوا إىل كالمي لتعلموا حقيقة األمر       ، ويا مجيع املقيمني يف أورشليم      أيها اليهود 
، ولكن هذا ما قيـل      ٣، فالناس ال يسكرون يف الساعة التاسعة صباحاً        هؤالء سكارى كما تتومهون   

يام األخرية سأسكب روحي على مجيع البشر، فيتنبأ بنـوكم          يف األ : يقول اهللا "  :٤بلسان النيب يوئيل  
، ويف تلك األيام أفيض من روحي علـى          ، وحيلم شيوخكم أحالماً    ، ويرى شبابكم رؤى    وبناتكم

، وعالمات حتـت علـى       ، سأجري عجائب فوق يف السماء      عبيدي كلهم رجاالً ونساًء فيتنبؤون    
 ليوم العظيم الـشهري   ل أن يأيت يوم الرب ذلك ا      ، وقب  ، حيث يكون دم ونار ودخان كثيف       األرض

 .٥"ويتحول القمر إىل لون الدم، ولكن كل من يدعو باسم الرب خيلص ستظلم الشمس

                                                   
وهذا األخري هو املقصود بيوم اخلمسني، مسي بذلك ألنـه  ) الفصح واملظال واحلصاد (  :أحد األعياد اليهودية الرئيسة: يوم اخلمسني ١

يف اليوم اخلمسني من عيد الفصح ومن بدء حصاد الشعري ، مسي كذلك عيد األسابيع ألنه يأيت بعد سبعة أسابيع من الفصح ومـن        يقع  
سبعة أسابيع حتسب لك من ابتداء املنجل يف الزرع ، تبتديء أن حتـسب  : ( بدء احلصاد ، ويستند يف ذلك إىل ما ورد يف العهد القدمي       

، ويقع عيد اخلمسني يف يوم سبت تتوقف        ١٦ -١٥: ٢٣، و الويني  ١٠ -٩: ١٦تثنية  ) . سابيع للرب إهلك  سبعة أسابيع وتعمل عيد أ    
 .فيه مجيع األعمال ، ويظهر الشعب أمام الرب ليعربوا عن امتنام له ، مصحوباً بذلك شعائر خاصة

قـد   ويعت عيدا كنـسياً ،   القدس على التالميذ اختذ      ونظراً ملا حدث يف ذلك اليوم يف التاريخ النصراين من حوادث أمهها حلول الروح               
انظـر دائـرة    .  أنه يوم تأسيس الكنيسة باعتباره احلد الفاصل بني خدمة يسوع على األرض وخدمة الروح القـدس                بعض الالهوتيني 
 ).٣٥٦ -٣/٣٥٥(املعارف الكتابية

 . البحثمن هذا ) ٢٩٠(انظر تفاصيل حادثة حلول الروح القدس على تالميذ املسيح ص ٢
، والتوقيت املذكور يف املـنت      ) ألا الساعة الثالثة من النهار     : ( - نسخة دار الكتاب املقدس    -يف نسخة أخرى من الكتاب املقدس      ٣

اليوم اليهودي كان يبدأ مـن الـسادسة        : ( الساعة التاسعة يقابل التوقيت املذكور يف نسخة دار الكتاب املقدس ، يقول وليم باركلي             
 سفر  -تفسري العهد اجلديد  ) . ينتهي يف السادسة مساء ، وعلى ذلك تكون الساعة الثالثة موافقة للساعة التاسعة صباحاً بتوقيتنا              صباحاً و 

، وعلى ذلك فإن ناشر النسخة اليت اعتمدا للعهد اجلديد ذكر ما يقابـل املـذكور يف نـسخة دار             ) ٤٣ -٤٢(  ص -أعمال الرسل 
 .الكتاب املقدس

انظر ما ذكر عنه يف دائرة املعارف الكتابية .  أنبياء العهد القدمي ، إليه ينسب سفر يوئيل أحد أسفار العهد القدميأحد: يوئيل ٤
)٨/٣٢٩( 
 ٣٢ -٢٨: ٢النص يف يوئيل ٥
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إن يسوع الناصري رجل أيده اهللا مبعجزات وعجائـب         : فيا بين إسرائيل امسعوا هذا الكالم     
 وفقاً ملشيئته احملتومة وعلمه     ، ومع ذلك فقد مسح اهللا      وعالمات أجراها على يده بينكم كما تعلمون      

، ولكن اهللا أقامه من بـني األمـوات ناقـضاً            السابق أن تقبضوا عليه وتصلبوه وتقتلوه بأيدي األمثة       
كنت أرى الـرب    : " ، فما كان ميكن للموت أن يبقيه يف قبضته؛ فإن داود يقول فيه             أوجاع املوت 

، حىت إن جسدي سريقد على       رح قليب ولل لساين   ؛ لذلك ف   أمامي دائماً فإنه عن مييين لئال أتزعزع      
، هـديتين    ، ولن تدع وحيدك القدوس ينال منه الفساد        رجاء ألنك لن تترك نفسي يف هوة األموات       
 .١"سبل احلياة وستملؤين سروراً برؤية وجهك

، وقربه مازال عنـدنا حـىت    أيها اإلخوة دعوين أقول لكم صراحة إن أبانا داود مات ودفن   
  ؛ ألن داود كان نبياً وعارفاً أن اهللا أقسم مييناً بأن جييء املسيح من نسله وجيلس علـى عرشـه                    اليوم

، وإن جسده مل     فقد تكلم عن قيامة املسيح كما رآها مسبقاً فقال إن نفسه مل تترك يف هوة األموات               
 .، وحنن مجيعاً شهود لذلك ، فيسوع هذا أقامه اهللا من املوت ينل منه الفساد

، وما ترونه اآلن     فع إىل ميني اهللا وأخذ من اآلب الروح القدس املوعود به أفاضه علينا             ر وإذ
 :، مث إنه هو نفسه يقول وتسمعونه هو نتيجة لذلك فإن داود مل يرتفع جبسده إىل السماء

 .٢"اجلس عن مييين حىت أجعل أعداءك موطئاً لقدميك: قال الرب لريب " 

 .نتم رباً ومسيحاًل مجيعاً أن اهللا قد جعل يسوع هذا الذي صلبتموه أ فليعلم يقيناً بنو إسرائي

ماذا نعمل أيها   :  فلما مسع احلاضرون هذا الكالم وخزم قلوم فسألوا بطرس وباقي الرسل          
 .إلخوة؟ا

 توبوا وليتعمد كل واحد منكم باسم يسوع املسيح فيغفـر اهللا خطايـاكم              :أجام بطرس 
 ، يناله كل من يـدعوه       ؛ ألن الوعد هو لكم وألوالدكم وللبعيدين مجيعاً        سوتنالوا هبة الروح القد   

 .الرب إهلنا

 .اخلصوا من هذا اجليل املنحرف: ن ووعظهم بكالم كثري آخر قائالًمث شهد بطرس للحاضري

 .٣)، وانضم إىل اجلماعة يف ذلك اليوم حنو ثالثة آالف شخص فالذين قبلوا كالمه تعمدوا

                                                   
اً وستملؤين سرور: ( بدالً من) فإن ملء البهجة يف حضرتك ويف ميينك مسرات أبدية: (، ويف نص املزمور عبارة     ١١ -٨: ١٦مزمور ١

 .املذكورة يف نص سفر األعمال) برؤية وجهك
 ١: ١١٠مزمور ٢
 ٤١ -١٤: ٢أعمال  ٣
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هم ما تضمنته هـذه     رس يف يوم اخلمسني كما ذكرها سفر األعمال، وأ        ه هي خطبة بط   هذ
 :اخلطبة النقاط التالية

تقرير أن ما وقع من حلول الروح على تالميذ املسيح يف ذلك اليوم إمنا كان حتققاً لنبوءة                 ) ١
 : تضمنت الوعد بيوم الرب اآليت، يقول وليم باركلي تعليقاً على ذلك ،سابقة يف العهد القدمي

 ، أال    وهذا الفصل يوقفنا وجهاً لوجه أمام مفهوم أساسي ساد يف العهدين القدمي واجلديد             (
ألفكـار  هناك مواضع كثرية يف العهدين ال ميكن فهمها فهماً دقيقاً ما مل نع اوهو مفهوم يوم الرب ،  
 .اليت يتضمنها هذا املفهوم

تار، وقد فسروا هذه العقيدة علـى        مل ينس اليهود حلظة واحدة عقيدم أم شعب اهللا املخ         
، وكان   ، لقد كانوا دائماً أمة صغرية      أن اهللا قد اختارهم ليعطيهم شرفاً وامتيازاً خاصاً بني الشعوب         

، ولقد أدركوا أم ال ميكن أن يصلوا إىل الوضع الالئق            التاريخ بالنسبة هلم سلسة طويلة من املصائب      
ذلك توصلوا شيئاً فشيئاً إىل أن غري املستطاع عنـد النـاس            ، ل  م كشعب خمتار بأي وسيلة بشرية     

 يوماً ما مباشرة يف التـاريخ ويـرفعهم إىل          ]هكذا[؛ لذلك توقعوا أن يتدخل اهللا      مستطاع لدى اهللا  
 .املستوى الالئق الذي حيلمون به

الدهر احلاضـر   : ، وقد قسموا الزمن إىل قسمني      واليوم الذي يتدخل فيه اهللا هو يوم الرب       
، وبني هذين الدهرين يقع يـوم        ، والدهر اآليت هو العصر الذهيب هللا       هو دهر شرير وهالك ال حمالة     و

، وسيأيت هذا اليوم فجأة كلص يف الليـل           ألنه ميثل آالم والدة دهر جديد       ، وهو يوم عصيب    الرب
 .، وسيكون يوم قضاء مرعب ، وخيتل نظام الكون وسيهتز العامل من أساساته

يف و.. ويف معظم العهد اجلديد جند أوصافاً هلذا اليوم       تب النبوية يف العهد القدمي       الك  ويف كل 
لقد كنتم حتلمون بيوم الرب من سنني عديدة، يوم يتدخل اهللا يف            : " هذا الفصل يقول بطرس لليهود    

    وخلف كل هذه الصورة تظهر احلقيقة العظيمـة أن يـسوع           ،  " يف يسوع التاريخ، واآلن حتقق هذا     
 .١)  ظهر على مسرح التاريخ البشري-اهللا املتجسد -

 .تقرير معجزات املسيح -٢

 هنـا جنـد      (: تقرير الصلب، وأنه وقع بأيدي اليهود، يقول باركلي تعليقاً على ذلك           -٣ 
 ، بل كان يف خطة فصالً مليئاً بفكر الوعاظ األول، فهو يؤكد على أن الصليب مل يكن حادثاً عارضاً             

                                                   
 )٤٤ -٤٣( ص- سفر أعمال الرسل-تفسري العهد اجلديد ١
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، ٢٨: ٤،  ١٨: ٣-، وجند هذا املعىن نفسه املرة تلو األخرى يف سفر األعمال          ١-٢٣ددع-اهللا األزلية 
 : وذلك ليحفظنا من خطأين خطريين يف تفكرينا عن موت يسوع-٢٩: ١٣

لكنه جزء   ،    ليس الصليب جمرد حادث طارئ استخدمه اهللا عندما فشلت الطرق األخرى           -
 .ال يتجزأ من اهللا نفسه

ذهاننا أن أي شيء عمله يسوع غري اجتاه اهللا حنو الناس وال أن نقارن               جيب أال يتطرق إىل أ     -
، لكن ميكـن أن      بني لطف يسوع وحمبته وبني غضب اهللا وانتقامه، فإن اهللا هو الذي أرسل يسوع             

نصور األمر كما لو أن الصليب يشبه نافذة يف جدار الزمن نستطيع أن نرى من خالهلـا حمبـة اهللا                    
 .بداملتأججة يف قلبه لأل

ولكن سفر األعمال يبني أنه ولو كان األمر كذلك إال أن هذا ال يقلل من جرميـة أولئـك                   
وبغض النظر عن أي شيء آخر فالصلب أعظم جرمية يف التاريخ، وهو يبني             .... الذين صلبوا يسوع  

اهدها العـامل وحتطمهـا علـى       أن اخلطية تعمل عملها، وأا تستطيع أن تقضي على أعظم حياة ش           
 .٢)يبالصل

 . ربط احلوادث اليت وقعت للمسيح من صلب وقيامة بنبوءات العهد القدمي-٤

سفر األعمال يثبت أن آالم املسيح وموته مها تتميم للنبوات، لقـد كـان              (:  يقول باركلي 
، فقـد    الوعاظ األوائل يهتمون بذلك ألنه بالنسبة لليهود كانت فكرة صلب املسيا شيء ال يصدق             

 -٢٣: ٢١نية  تث-٣"ق على خشبةملعون كل من عل: " كان ناموسهم يقول

 وبالنسبة لليهودي املتمسك بدينه كان الصليب هو اإلثبات الواضح على أن يسوع ال ميكن              
لو كنتم تمون فقط بقراءة الكتب      :  ، فكانت مهمة الوعاظ األوائل أن جييبوا عليهم        أن يكون املسيا  

 .٤) حدث مكتوب يف األسفار املقدسةمااملقدسة بطريقة صحيحة فسترون أن كل 

 .  تقرير أن املسيح صعد إىل ميني اآلب، وأنه أخذ منه الروح ليفيضه على أتباعه-٥ 

 . تقرير أن يسوع هو الرب واملسيح-٦ 

                                                   
ومع ذلـك  : ( من اإلصحاح الثاين من سفر األعمال الذي ذكرت فيه خطبة بطرس ، والنص املشار إليه هو قوله               ٢٣يشري إىل الفقرة     ١

 ).اً ملشيئته احملتومة وعلمه السابق أن تقبضوا عليه وتصلبوه وتقتلوه بأيدي األمثةفقد مسح اهللا وفق
 )٤٦ -٤٥(  ص- سفر أعمال الرسل-تفسري العهد اجلديد ٢
  هذا النص من سفر التثنية والذي يلعن فيه كل مصلوب هو من أهم ما دعا إىل  فلسفة قضية الصلب وربطها بالفداء يف النـصرانية                          ٣

 قد صلب ، وال ميكن أن يكون ملعوناً ألنه ابن           - يف اعتقاد النصارى   – واملسيح    -٢٣: ٢١ تثنية –صلوب ملعون كما يف التوراة      إذا امل 
 .اهللا ، فلم يبق إال أن يقال إنه صلب فداء خلطايا البشرية ، وهذا الفداء يرفع عنه اللعن املذكور يف نص التوراة

 )٤٧ -٤٦(املرجع السابق ص ٤

http://kotob.has.it



 ١٣١

 تقرير أن اليهود ولو أم هم املسئولون عن صلب املسيح ومقتله، فإن توبة من تـاب                 -٧ 
هذا الفصل يرينا بوضوح تام تأثري الصليب، فعندما أظهر          (:باركليمنهم ستحله من املسئولية، يقول      

وأنا إن ارتفعـت عـن األرض        :" ، قال يسوع   للناس ما فعلوه عندما صلبوا يسوع، كسرت قلوم       
 -٣٢: ١٢ حنايو - " اجلميعأجذب إيلّ

   إن كانت خطية اإلنسان هي السبب يف صلب يسوع، فخطيتنا إذاً تشترك يف هذه املسؤولية              
 ، لـذلك يقـول      هذا العمل يتطلب رد فعل من الناس      .. .ان له يد يف هذه الفعلة الشنعاء      فكل إنس 
 . ١ ..)توبوا أوالً وللنهايةتوبوا ، :  بطرس

 
                                                   

 )٤٩(السابق صاملرجع  ١
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 :خطبة بطرس يف اهليكل/ ثانياً
     يذكر سفر األعمال أن بطرس ويوحنا ذهبا إىل اهليكل يوماً للصالة فوجدا هناك كسيحاً 

، فتعجب احلاضرون   ١فقام الكسيح ميشي  كان من بطرس أن شفاه باسم املسيح        ، ف  قةطلب منهما صد  
 وبينما كان يف قاعة اهليكل       (من ذلك ، وكان من الكسيح أن رافق بطرس ويوحنا إىل داخل اهليكل            

املعروفة بقاعة سليمان مالزماً بطرس ويوحنا أسرع كثريون من الشعب واجتمعوا حوهلم مدهوشني،             
 :بطرس إذ رأى ذلكفقال هلم 

ملاذا تتعجبون مما حدث؟ وملاذا حتدقون إلينا كأننا بقدرتنا أوبتقوانا جعلنـا            :  يا بين إسرائيل  
، الذي أسـلمتموه     هذا الرجل ميشي؟ إن إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب إله آبائنا قد جمد فتاه يسوع             

، أنتم أنكـرمت القـدوس البـار         ، يف حني كان يريد أن يطلقه      ٢أنتم للموت وأنكرمتوه أمام بيالطس    
 ، وحنن شهود    ، ولكن اهللا أقامه من بني األموات       ٤ وقتلتم واهب احلياة   ٣وطلبتم العفو عن رجل قاتل    

ميان بيسوع هو   اإل، ف   وبفضل اإلميان بامسه أعاد امسه القوة إىل هذا الرجل الذي ترونه وتعرفونه            لذلك
 .يعاًالذي أعطاه  هذه الصحة الكاملة مبشهد منكم مج

، ولكن اهللا أمت بذلك ما كان قد         إين أعلم أيها اإلخوة أنكم ورؤساءكم عاملتم املسيح جبهل        
، فتوبوا وارجعوا ليمحو اهللا خطاياكم وتأتيكم        أوحى به إىل مجيع أنبيائه من أن املسيح سيالقي اآلالم         

، إذ البد أن     أن عينه لكم  ، الذي سبق     ، إذ يرسل إليكم يسوع املسيح ثانية       أيام الفرج من قبل الرب    
يبقى املسيح يف السماء حىت يأيت الزمن الذي يتم فيه اإلصالح الشامل لكل شيء كما أوحى اهللا إىل                  

، فامسعوا   ٥ سيبعث اهللا فيكم من بني إخوتكم نبياً مثلي        : "تقياء منذ القدم ، وقد قال موسى      أنبيائه األ 
 .٦"باد من وسط الشعب ال يسمع له فيله يف كل ما يكلمكم به، أما من

                                                   
 .من هذا البحث) ٣٠٢( انظر ما يتعلق باملعجزات اليت أجراها بطرس واحلواريون ص ١
 ).٢٣( سبقت ترمجته ص ٢
  وكان بيالطس قد خريهم بني أن يطلق هلـم           - كما يعتقد النصارى   -يشري إىل باراباس الذي طلب اليهود إطالقه عوضاً عن املسيح          ٣
 . ٢١ - ١٥: ٢٧سيح أو باراباس ، انظرمىتامل
اً  ظاهر اًذلك تناقض املراد باحلياة احلياة احلسية فإن يف         ، فإن كان     يقول النص هنا إن املسيح هو واهب احلياة ومع ذلك قُتل بيد غريه             ٤

ميان وسبل النجاة فال خالف يف ذلك ، مع         إذ كيف يقتل واهب احلياة ، أما إن كان املراد باحلياة احلياة املعنوية من هداية الروح إىل اإل                 
 فاألولون يعتقدون ،نه مل يقتل ومل يصلب ولكـن شـبه هلـم     االنتباه إىل خمالفة عقيدة املسلمني لعقيدة النصارى يف موت املسيح   
 .واألخريون يعتقدون أنه مات مصلوباً مث قام بعد ذلك من األموات

ومعلـوم أن العـرب أبنـاء    " سيبعث اهللا  فيكم من بني إخوتكم: " يقول فيه وسى  ألن مهذا النص قد يشري إىل بعثة حممد       ٥
 ، ولو كـان      ألن األولني من نسل إمساعيل واألخريين من نسل إسحاق ابين إبراهيم           - فهم إخوم ذا االعتبار    –عمومة اليهود   

 ". من بينكمسيبعث اهللا"  لقيل املراد بالنيب املبعوث املذكور يف كالم موسى هو عيسى
 ٢٠ -١٩: ١٨تثنية ٦
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 ١٣٣

، وأنتم أحفاد     إىل الذين جاءوا بعده    ١، من صموئيل    وكذلك تنبأ ذه األزمنة مجيع األنبياء     
بنسلك تنال الربكة شعوب    "  :هؤالء األنبياء، وأبناء العهد الذي أبرمه اهللا آلبائنا عندما قال إلبراهيم          

ه ليبارككم برد كل واحـد مـنكم عـن    أجلكم أوالً أقام فتاه يسوع وأرسل ، فمن  ٢"األرض كلها 
 .شروره

وبينما كان بطرس ويوحنا خياطبان احلاضرين أقبل إليهما بعض الكهنة وقائد حرس اهليكـل              
؛ ألما كانا يعلمان الناس ويعلنان أن قيامة األموات حقيقة تؤكدها قيامـة               متضايقني ٣والصدوقيني

، وكـان    ؛ ألن املساء كان قـد حـل        وم التايل ، فقبضوا عليهما وألقومها يف السجن إىل الي        يسوع
 .كثريون ممن مسعوا الكلمة قد آمنوا فصار عدد املؤمنني من الرجال حنو مخسة آالف

ـ              ٤انويف صباح اليوم التايل اجتمع يف أورشليم رؤساء اليهود والشيوخ والكتبة، ومعهم حن 
 واستدعوا  ، إىل عشرية رؤساء الكهنة   ، ومجيع املنتمني    ٧، واإلسكندر ٦، ويوحنا ٥رئيس الكهنة، وقيافا  

 .من فعلتما هذا؟ بأية قوة وباسم :بطرس ويوحنا وسألومها

إن كنـتم   :  يا رؤساء الـشعب ويـا شـيوخه        :جام وأ ٨فامتأل بطرس من الروح القدس    
تستجوبوننا اليوم بسبب اإلحسان إىل إنسان مريض لتعرفوا كيف شفي، فاعلموا مجيعـاً وليعـرف               

                                                   
، واملراد به هنا أحد األنبياء والقضاة يف العهد القدمي ، ينـسب إليـه سـفرا                 ) اهللا(اسم عربي معناه اسم اهللا أو امسه إيل         : صموئيل ١

 )٤٤/ ٥(دائرة املعارف الكتابية : انظر. صموئيل األول والثاين
 ١٨: ٢٢تكوين ٢
فرقة صغرية نسبيا من فرق اليهـود ولكنـها         : نوالصدوقيبالنصب ، ولعل األصوب فيها الرفع ، و       هكذا يف نسخة الكتاب املقدس       ٣

كانت مؤلفة من أغنياء ومثقفني وذوي مكانة مرموقة ، وقد ساد الرأي القائل بأن تسميتهم جاءت من صادوق رئيس الكهنة الـذي                      
 وكـان منـهم     -لصدوقيون من رؤساء الكهنة يف اجملتمع اليهودي      عاش يف عهد داود وعينه سليمان يف عهده رئيساً للكهنة ، وكان ا            

  وأهم معتقدام اليت متيزهم عن غريهم أم ينكرون القيامة وبعث األجساد ، كما ينكرون الروح                 -حنانيا وقيافا يف عهد املسيح    
و دائرة املعـارف    ) ٥٤٠ -٥٣٩(قدس ص قاموس الكتاب امل  : انظر. ووجود املالئكة ، وال يؤمنون من العهد القدمي إال بأسفار موسى          

 )١١ – ٩: ٥(الكتابية 
اسم عربي اختصار حنانيا ومعناه الرب حتنن ، واملراد به هنا حنان رئيس الكهنة وزعيم احلزب الكهنويت يف أورشـليم أيـام                      : حنان ٤

ه يف السنة اخلامسة عشرة بعد املـيالد ، إال           ، وقد عينه كرينيوس حاكم سوريا يف السنة السابعة امليالدية ، وخلع من منصب              املسيح
أنه ظل ميارس نفوذه كأعظم رأس يف الكهنوت ، فعني مخسة من أبنائه يف رئاسة الكهنوت إضافة إىل صهره قيافا ، وعلى الرغم مـن                         

دائـرة  : انظر. اطيني    إال أنه ظل يطلق عليه لقب رئيس الكهنة ، وكان حنان من الصدوقيني األرستقر               - رمسياً -خلع حنان من منصبه   
 )١٨٥ -١٨٤/ ٣(املعارف الكتابية

 )١٠٩( سبقت ترمجته ص ٥
أحد أفراد عشرية رؤساء الكهنة ، ويقال إنه هو يوحانان بن زكاي الذي عاش يف أورشليم قبل تدمري اهليكل بأربعني سـنة                       : يوحنا ٦

٣٣٨/ ٨(دائرة املعارف الكتابية " . يوحنا الكاهن " اب باسم وأصبح رئيساً للمجمع بعد انتقاله إىل مينة ، وكان معروفاً عند الكت( 
 )٢٢٦/ ١(دائرة املعارف الكتابية : انظر. أحد أقرباء رئيس الكهنة حنان ، وال يعرف عنه شيء سوى ذلك ٧
 .من هذا البحث) ٢٩٨( انظر ما يتعلق باالمتالء من الروح القدس ص ٨
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 ١٣٤

، والذي أقامه اهللا من بـني        ه أنه باسم يسوع املسيح الناصري الذي صلبتموه أنتم        شعب إسرائيل كل  
، يسوع هذا هو احلجر الذي رفـضتموه         بامسه يقف هذا الكسيح أمامكم يف متام الصحة        ،   األموات

، إذ ليس حتت السماء      ، وليس بأحد غريه اخلالص     أيها البناة وهو نفسه صار حجر الزاوية األساسي       
 . قدمه اهللا للبشر به جيب أن خنلصاسم آخر

، وأما مـن عامـة    فتعجب اجملتمعون من جرأة بطرس ويوحنا ملا عرفوا أما غري متعلمني        
  .، فأدركوا أما كانا مع يسوع١الشعب

، فأمرومهـا     ولكن إذ رأوا الكسيح الذي شفي واقفاً معهما مل جيدوا شيئاً يعارضون بـه             
 : ، وقالواوا فيما بينهمباخلروج من اجمللس ليتشاور

 ماذا نعمل ذين الرجلني؟ فمن الواضح أمام أهل أورشليم مجيعاً أن معجزة عظيمـة قـد                
جرت على أيديهما، وال نستطيع أن ننكر، ولكن لئال يزداد هذا األمر انتشاراً بني الشعب فلنهددمها                

 .٢ذا االسم ألحد من الناس بعد اآلنأال يذكرا ه

 ولكن بطرس ويوحنـا      باسم يسوع وال يعلِّما الناس به ،       رومها أال ينطقا   مث أحضرومها وأم  
تحدث ؟ ال نستطيع أن نكف عن ال       أمن احلق أمام اهللا أن نطيع أمركم ال أمر اهللا         :  احكموا أنتم : قاال

 ، وأمر بإطالقهما خوفاً مـن       فشدد اجمللس إنذاره هلما دون أن جيد طريقة ملعاقبتهما         مبا رأينا ومسعنا ،   

                                                   
 يوحنا وبطرس أما عاميان غري متعلمني بل جاهلني ، وعدميا العلم هنا معناها أما غـري                 رأى السنهدرمي يف  : ( يقول وليم باركلي   ١

مثقفني ثقافة عاملية يف شؤون النظام والقانون ، أما معىن عاميني فهو أما علمانيان أي ليس هلما مؤهالت وظيفيـة خاصـة ، أي أن                         
 ).٦٨(  ص- سفر أعمال الرسل-تفسري العهد اجلديد) وظائف خاصةالسنهدرمي رأى أما إنسانان غري جامعيني وال يشغالن 

 وهذا التفسري من باركلي لكون بطرس ويوحنا من عامة الشعب وغري متعلمني فيه نوع تعسف ، إذ نص سفر األعمال واضح يف عدم                       
مجيعهم مبن فيهم بطرس مل يرد يف التاريخ        تلقيهما ألي نوع من التعليم قانوناً كان أو غري ذلك ، وقد أشري من قبل إىل أن رسل املسيح                    

النصراين ما يدل على تلقيهم ألي نوع من التعليم عدا ما تلقوه عن املسيح، فقد كانوا جمموعة من عامة الشعب اليهـودي، وكـان                        
ساء اهليكل أثار   أكثرهم صيادي مسك، ولكن النبوغ الفكري املفاجئ الذي أظهره بطرس يف سفر األعمال، والشجاعة اليت واجه ا رؤ                 

مشكلة مع ما ورد يف األناجيل من الكالم عن بطرس الصياد العادي الذي مل يتلق أي نوع من العلم والثقافة قبل معرفته باملسيح، وإذ                        
ة به يف سفر األعمال يظهر بشخصية قائد ذي اتزان فكري وشجاعة وإقدام أرسى ا دعائم ما قام عليه الفكر النصراين فيما بعد، خاص                      

ما يتعلق بقضايا الصلب والقيامة واجمليء الثاين للمسيح، مستخدماً أسلوب الربط بني نبوءات العهد القدمي وبني ما حـدث للمـسيح                     
ولتالميذه من بعده ، وال بد ملن يقوم بكل ذلك أن تكون له معرفة دقيقة وعميقة بنصوص العهد القدمي ، وهذا ال يتأتى مع شخـصية                          

ق أي علم وثقافة ، لعل ذلك ما جعل باركلي يقول إن معىن كون بطرس مل يتلق تعليماً هو التعليم اخلاص بالقوانني                      الصياد الذي مل يتل   
 .، ومعىن كونه عامياً هو أنه مل يكن يشغل وظيفة خاصة والنظام

ل معهم ليدون ما قالوه سـراً ؟  يذكر لوقا هنا أن رؤساء الكهنة أخرجوا اجلميع ليتشاوروا فيما بينهم ، فهل كان كاتب سفر األعما    ٢
 . نصوص األناجيلبيه بالسرد القصصي اخليايل هو مما يزعزع الثقة مبصداقية بعضإن مثل هذا األسلوب الش
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 ١٣٥

؛ ألن الرجل الذي جرت فيه عالمـة         ، فقد كان اجلميع ميجدون اهللا على تلك املعجزة         ثورة الشعب 
 .١)الشفاء هذه قد جاوز األربعني عاماً

 

 اخلطبة اليت وردت يف سفر األعمال على لسان بطرس حتتوي على أهم ما تضمنه الوعظ             ههذ
 :٢يف العهد الكنسي األول

 كان أعظم جرمية    (ئل يؤكدونه دائماً من أن الصلب       ظ األوا فهي متضمنة ملا كان الوعا    ) ١
لقـد  ...، وكلما جاء ذكر هذه اجلرمية كانوا يذكروا بصوت متهدج من الرعب            يف تاريخ البشرية  

: حاول الوعاظ األوائل أن يستثريوا الفكر البشري بتذكريهم ببشاعة جرمية الصلب وكأم يقولـون             
 .٣)خلطية؟انظروا ماذا تستطيع أن تفعل ا

، اليت لوالها ملا قامت للكنيسة قائمة، إذ بدون قيامة يسوع كـان              تأكيد حقيقة القيامة  ) ٢
 .٤يصبح جمرد ذكرى ختبو تدرجيياً

، مل يعتربوا أنفسهم قط أم مصدر قوة، بل جمـرد            ول قوة الرب املقام   أكد الوعاظ األُ  ) (٣
رفوا أنه ال حدود ملا يستطيع الـرب املقـام أن           ، ولكنهم ع   جمرى هلا، لقد أدركوا حدود إمكانيام     

 ٥)، وهنا يكمن سر احلياة املسيحية يصنعه فيهم وم

ولكـن   ( إمنا صلبوه جبهل،   - كما يعتقد النصارى   -التنويه بأن اليهود حني صلبوا يسوع     )٤
  ٦..)هذا اجلهل لن يستمر، وال عذر هلم بعد يف رفض يسوع

ة التوبة والرجوع ، إذ التوبة تؤثر يف املاضي بغفران اخلطايا           املعرفة تضع املرء أمام مسؤولي    ) ٥
 .٧ويف املستقبل بالقوة والراحة أوقات الضعف والتعب

 .٨ اجمليء الثاين للمسيح)٦

                                                   
 ٢٢ -١: ٤أعمال ١
  لوليم باركلي ، بعضها بالنص وهو ما وضع بـني عارضـتني              - سفر أعمال الرسل   –النقاط التالية منقولة عن تفسري العهد اجلديد         ٢

 .من الكتاب املذكور) ٦٦ -٥٨(وبعضها بشيء من التصرف وهي موجودة بني الصفحتني 
 )٥٨( ص- سفر أعمال الرسل–تفسري العهد اجلديد  ٣
 .املرجع السابق ٤
 .املرجع السابق ٥
 )٦٠ ( ص- سفر أعمال الرسل–تفسري العهد اجلديد  ٦
 .املرجع السابق ٧
 )٦١ ( ص- سفر أعمال الرسل–تفسري العهد اجلديد  ٨
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 ١٣٦

لقد رفض اليهـود أن يتقبلـوا فكـرة          (التأكيد على أن كل ما حدث سبق التنبؤ به،        ) ٧
وجدوا كل هذه األفكـار     م لو فتشوا الكتب ل    ، ولكن بطرس يصر أ     الشخص املختار من اهللا ليتأمل    

 .١)مدونة فيها

، وأم شعب اهللا املختار، وأن هذا االمتياز ليس جملرد           تذكري بطرس لليهود بامتياز أمتهم    ) ٨
 .٢، فعليهم واجب أن يتصرفوا ال كما يريدون بل كما يريد اهللا التشريف بل للتكليف واخلدمة

 

عمال تعترب من أهم ما يـدلل علـى         ن بطرس يف سفر األ    هذه اخلطبة اليت ذكرت على لسا     
أمام رؤساء اهليكل، الذين كانوا يعتربون أقـوى سـلطة            ألقاها  قد ، فهو  الشجاعة الفكرية لبطرس  

 :يهودية يف ذلك الزمان، يقول باركلي تعليقاً على موقف بطرس 

وعندما نتـذكر   تطيع أن ندرك ملن قال هذا اخلطاب ،         واآلن عندما نقرأ خطاب بطرس نس     (
 .٣هذا ندرك أن هذا اخلطاب أعظم منوذج للشجاعة يف العامل

  ، وأكثرهم ذكاء وفطنة    لقد وجه بطرس هذا اخلطاب إىل أغىن الناس و أكثرهم نفوذاً وقوة           
ومع هذا يقف بطرس الصياد البسيط عمالقاً أمام هذه اجلماعة كما لو كان هـو القاضـي وهـم                   

 .املتهمون

لقد كـان    اليت أدانت املسيح وساقته للصلب ،        هذه احملكمة هي نفسها   واألهم من ذلك أن     
 .بطرس يعلم ذلك جيداً وكان يعلم أنه يضع رأسه على كفه وهو يلقي خطابه أمامهم

الشجاعة اليت تسري يف طريقها غري عابئة باألخطار ولكن هنـاك           : هناك نوعان من الشجاعة   
 .تدرك اخلطر احملدق ا ولكنها ال تتراجعنوع أمسى من ذلك هي الشجاعة اهلادئة اليت 

لقد علم بطـرس يف تلـك       ...لقد أظهر لنا بطرس مثاالً نادراً هلذا النوع الثاين من الشجاعة          
 .٤)سأذهب أيضاً: اللحظات باخلطر احملدق به لكنه بالرغم من ذلك قال

 

                                                   
 )٦١( ص-عمال الرسلأ سفر –تفسري العهد اجلديد  ١
 .املرجع السابق ٢
جيعل وليم باركلي من هذا املوقف أعظم موقف للشجاعة يف العامل وهو تقدير مبالغ فيه ، إذ هناك مواقف كثرية لعظماء أجل مـن                         ٣

 املذكورة يف األناجيـل والـيت        مواقف املسيح  ىل إ  يف ذلك   ، ويكفي أن يشار    بطرس وقفوا مواقف أعظم مما نسب إىل بطرس هنا        
فهناك تقريـع    ٢٣مىت:  مثالً انظر،  واجه فيها رؤساء الكهنة والكتبة والفريسيني وانتقدهم عالنية وكشف مساوءهم ومل خيش بأسهم              

 .املسيح وتعنيفه الشديد للفريسيني والكتبة
 )٦٦( ص - سفر أعمال الرسل–تفسري العهد اجلديد  ٤
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 :تعليق على خطب بطرس
فر أعمال الرسل ، تلك اخلطب      أوردت فيما سبق منوذجني من خطب بطرس املذكورة يف س         

اليت تنسب إىل بطرس ما سبق بيانه من القوة الفكرية واجلرأة يف مواجهـة امللمـات ، واالسـتعانة                   
 .بنصوص من التوراة لتعضيد أقواله اليت كان يرجتلها حسب ما يقتضيه املقام

، فهنـاك  وهذه الصورة ختتلف اختالفاً بيناً عن صورة بطرس يف نصوص األناجيل األربعـة      
االضطراب يف حتديد شخصيته ، والتناقضات يف املواقف املنسوبة إليه ، حىت رأى فيه البعض جمـرد                 

 .١صياد ساذج مل يتلق قدراً من العلم والثقافة

 :وإزاء هذا االختالف بني الصورتني هناك قضيتان للتعليق عليهما

 .ثبوت نسبة هذه اخلطب إىل بطرس/ أوهلما

 .لفكري لبطرس يف سفر األعمالالنبوغ ا/ ثانيتهما

 

 :ثبوت نسبة اخلطب إىل بطرس/ أوالً
إن اخلطب الواردة على لسان بطرس يف العهد اجلديد واليت تؤصل لقضايا مهمة يف املعتقـد                
النصراين ، ميكن أن يقال فيها ما يقال عن سائر نصوص العهد اجلديد اليت تفتقر إىل احلد األدىن مـن             

 .قبل ا نقاد النصارى دون إخضاعها للنقد العلميالتوثيق ، واليت ال ي

والوثيقة اليت ذُكرت فيها هذه اخلطب تتمثل يف سفر أعمال الرسـل ، الـذي أرخ حليـاة                  
احلواريني ، ويعترب الوثيقة الوحيدة يف التاريخ النصراين اليت ميكن اعتمادها لكتابة سري احلواريني ومـا                

 تسلم من النقد ومل يرتض نقاد النصارى التسليم بكل ما جـاء             قاموا به من أعمال ، هذه الوثيقة مل       
 :فيها ، يقول شارل جنيرب

مل يتبق لدينا أي معلومات ميكن االعتماد عليها عن حياة أصحاب عيسى املباشرين سوى              ( 
الفصول األوىل من سفر أعمال الرسل ، وحىت هذه الفصول مل تصل إلينا إال يف نسخة ختتلف كثرياً                  

 .٢) عن النص األول-ة تدعو إىل الشكوبصور–

فإذا كان هذا حال الوثيقة اليت ذكرت هذه اخلطب فال ميكن اجلـزم بـصحة نـسبتها إىل                  
 .بطرس

                                                   
 )١١٢( يراد رأي ول ديورانت يف ذلك صسبق إ ١
 )٨٥(املسيحية نشأا وتطورها ص ٢
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وأكثر من ذلك فإن ول ديورانت له رأي فيما يتعلق جبميع اخلطب الواردة يف سفر األعمال                
 : إذ يقول- مبا فيها خطب بطرس–

وبطرس وبولس وغريهم كما وردت يف سـفر         ١نوس ال يستبعد أن تكون خطب اصطفا      (
 .٢)كما جرت بذلك عادة املؤرخني األقدمني، أعمال الرسل من اختراع مؤلف هذا السفر 

 .فإذا كان احلال كذلك فإنه ال ميكن اجلزم بصحة ثبوت هذه اخلطب إىل بطرس 

نصراين مثل قيامة    إضافة إىل أن ما تضمنته هذه اخلطب من تأصيل لقضايا يف صلب املعتقد ال             
املسيح من األموات والصلب والفداء ، كل ذلك مما مل يسلم من النقد يف نسبته إىل احلـواريني ، إذ                    
معظم هذه القضايا مل تظهر فلسفتها وتتضح إال يف زمن متأخر عن زمن احلواريني ، فـال ميكـن أن       

 املذكورة ا يف تلك اخلطـب        قد أصل هلذه العقائد بصورا     - أو غريه من احلواريني    –يكون بطرس   
 .٣املنسوبة إىل بطرس

 

 :النبوغ الفكري يف خطب بطرس/ نياًثا
تظهر اخلطب املنسوبة إىل بطرس يف سفر األعمال قائلها مبظهر اخلطيب القادر على ارجتـال               
خطبه حسب مقتضى املقام ، وهو خالل ذلك يستشهد بنصوص من العهد القدمي يربط بني ما ورد                 

 ، مما يشعر القارئ أنه إزاء خطيب له معرفـة جيـدة             بوءات وبني ما حدث للمسيح      فيها من ن  
 .وإملام بنصوص التوراة

وهذا ما ال يتناسب وشخصية بطرس اليت تظهر من خالل نصوص األناجيل األربعة بكل ما               
 .فيها من تناقضات

 هـل هـي     - وغريه من احلواريني   -وهنا تربز قضية وهي قضية النبوغ الفكري لدى بطرس        
مستحيلة أم ممكنة؟ وهل ميكن جملموعة من الصيادين البسطاء الذين تظهرهم نـصوص األناجيـل يف                
صورة ساذجة أن يظهروا مثل ذلك النبوغ الذي حياول سفر األعمال إضفاءه على اخلطب املنـسوبة                

 لبطرس؟

                                                   
 ، وكان أول من قتل من أتبـاع         أحد الشمامسة السبعة الذين اختارهم احلواريون ليعينوهم يف القيام بأعباء اخلدمة بعد املسيح               ١

 ٦٠ -١: ٧ ، ١٥ -٦:٨أعمال: انظر .  إبان االضطهاد الذي بدأ يقع على أتباعه املسيح
 )١(، هامش) ٢٤٤/ ١١(قصة احلضارة  ٢
ناقشت كل قضية من هذه القضايا يف مباحث خاصة ا ، فأوردا بأدلتها من العهد اجلديد ،وأقوال النقاد فيها ، ويف مباحث أخرى                       ٣

 . مستقلة ذكرت موقف اإلسالم من نسبة أمثال هذه القضايا إىل احلواريني
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من أتبـاع   إجابة على هذه التساؤالت أقول إنه من غري املستحيل أن يظهر السذج البسطاء              
األنبياء نبوغاً يف الفكر ، ألن األنبياء إمنا جاءوا لتعليم أقوامهم وهدايتهم ، ومفتاح هذه اهلداية هـو                  
العلم الذي يتلقاه األتباع عن أنبيائهم ، وأوىل من يتلقى هذا العلم عن األنبياء هم أقرب األتباع إليهم                  

ـ  باع األنبياء أناس كـانوا سـذجاً أمـيني مث    ، فال يستغرب أن يكون من أت " احلواريني" املسمون ب
 .١يتحولون مبرافقتهم لألنبياء إىل متعلمني ناني بل إىل علماء يعلمون غريهم

 مبن فيهم بطرس ال يستغرب أن يكون أمرهم كذلك ، فيقـال إـم               وحواريو عيسى   
هلم حتولوا من اجلهل     وكانوا من عامة الناس مث بتعليم املسيح         - أو أيا كانت حرفهم    –كانوا صيادين   

 .إىل العلم ، ومن وصفهم بـعامة الناس إىل مصاف احلواريني

ولكن املشكلة تكمن يف عدم توفر تاريخ موثق عن هؤالء احلواريني ، وكـل مـا ميكـن                  
النصارى االعتماد عليه يف كتابة سريهم يتمثل يف نصوص العهد اجلديد اليت مل تعنتِ بـإيراد تـاريخ                  

وق به ، فهي مل تذكر إال القليل عن حياة احلواريني ، وهذا القليل يظهر احلواريني                متجانس ميكن الوث  
 :بصورة يقول عنها جنيرب

كان أصحاب عيسى وأتباعه الذين اطمأنوا إىل قوة إميان القديس بطرس فتجمعوا حولـه               ( 
يت غرسها أستاذهم    ليحاولوا إعادة بناء احللم الضائع واسترجاع اآلمال ال        - بعد فترة الرعب األوىل    –

 .٢)يف القلوب ، كانوا يهوداً سذجاً بسطاء ليس هلم شأن يف قومهم ، وال ميتازون بثقافة كبرية

وهذه الصورة اليت يراها جنيرب للحواريني هي ما تظهرهم ا نصوص العهد اجلديد ، وهـي                
بطرس من الـسذاجة يف     الصورة اليت جتعل قارئ العهد اجلديد يتساءل عن سر النقلة املفاجأة لتفكري             

 .األناجيل األربعة إىل النبوغ يف سفر األعمال

أعود فأقول إن السبب يعود إىل نصوص العهد اجلديد نفـسها ، وإىل كـون النـصارى                 
اعتمدوها لكتابة تاريخ القرن النصراين األول فواجهتهم يف ذلك صعوبات التوفيق بني ما فيها مـن                

 .تصادم وتضاد

                                                   
 : فإم كانوا قبل اإلسالم أميني بوصف القرآن الكرمي هلم يف قوله تعاىل            ك ما حدث لصحابة نبينا حممد     ومن أقرب األمثلة على ذل     ١

® ßxÎm7|¡ç„ ¬! $tΒ ’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# $tΒuρ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# Å7Î=pR ùQ$# Ä¨ρ ‘‰ à) ø9$# Í“ƒ Í• yè ø9$# ÉΟ‹Å3pt ø:$# ∩⊇∪ uθ èδ “ Ï%©!$# y] yè t/ ’ Îû z⎯↵ Íh‹ÏiΒW{ $# Zωθ ß™u‘ öΝ åκ ÷] ÏiΒ (#θ è=÷F tƒ öΝ Íκ ö n=tã 

⎯Ïµ ÏG≈ tƒ# u™ öΝ Íκ Ïj. t“ ãƒ uρ ãΝ ßγ ßϑ Ïk=yè ãƒ uρ |=≈ tG Å3ø9$# sπ yϑ õ3Ït ø:$# uρ β Î) uρ (#θ çΡ% x. ⎯ÏΒ ã≅ ö6 s% ’ Å∀ s9 9≅≈ n=|Ê &⎦⎫Î7•Β ∩⊄∪ 〈 ] فقد كان الـصحابة قبـل        ]٢ -١:اجلمعة 

احلكمة أصبحوا معلمني يهتدى بعلمهم ، وأظهـروا         فلما تعلموا الكتاب و     - كما ذكر القرآن الكرمي    -إسالمهم أميني يف ضالل مبني    
 .من الرباعة يف العلم ما ال يستغرب من أتباع نيب مرسل أخذوا العلم عنه مباشرة

 )٧٢(املسيحية نشأا وتطورها ص ٢
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هي أن اإلقرار بأن احلواريني ال يستغرب منهم النبوغ يف العلم واملعرفة            مث تأيت قضية أخرى و    
إقرار ذلك ال يعين التسليم مبا ورد يف خطب سفر األعمال املنسوبة لبطرس ، فإضافة إىل ما أوردتـه                   

 فإا حتوي   - سفر األعمال  –سابقاً من تشكيك نقاد النصارى يف هذه اخلطب ووثيقتها اليت أوردا            
 ، مثل قضايا    جوهرية تنفي أن تكون قد صدرت عن بطرس باعتباره أحد حواريىي املسيح           أموراً  

 .١الصلب والفداء والقيامة

                                                   
 .راجع هذه القضايا بأدلتها ونقدها يف املباحث اخلاصة ا من هذا البحث ١
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 املطلب الثالث
 سرية بطرس يف إجنيل برنابا

 ، كما ذكر له مواقف عدة ، وافـق يف           ١ذكر برنابا اسم بطرس يف قائمته ألمساء احلواريني        
 . ، وأضاف مواقف أخرى مل ترد يف تلك األناجيلبعضها ما جاء يف األناجيل األربعة

 هي كناية عن    - إنْ لبطرس أو غريه من احلواريني      –ومعظم هذه املواقف اليت يذكرها برنابا       
 . ها املسيحت جييبون ا على أسئلة قد يسأٍلإجاباأسئلة يسأهلا احلواريون أو 

كما تدل على مدى ما كـان        ،    السائل واجمليب  عقل   هذه األسئلة واإلجابات تدل على      
 .حيظى به من إمكانات يف العلم والفكر

 . وسأعرض فيما يلي ملواقف بطرس اليت ذكرها برنابا يف اإلجنيل املنسوب إليه

 

 :املوقف األول
 إىل تالميذه عن حمبة اهللا وكيف تنال أعلى مراتبها            ذكر برنابا موقفاً حتدث فيه املسيح     

   إذا كنتم ال تعطون حواسكم هللا لتشتروا أنفسكم حيث يستقر كرت احملبة            إنكم تكونون جمانني   (:فقال
 .، ومن كان اهللا له كان له كل شيء ، ألن من حيب اهللا كان اهللا له ألن احملبة كرت ال نظري له

 قل لنا يا معلم كيف جيب على اإلنسان أن حيب اهللا حمبة خالصة؟: أجاب بطرس

من ال يبغض أباه وأمه وحياته وأوالده وامرأته ألجـل          إن  : احلق أقول لكم  : فأجاب يسوع 
 .حمبة اهللا فمثل هذا ليس أهال أن حيبه اهللا

أكرم أباك لتعيش طويالً    :" يا معلم لقد كتب يف ناموس اهللا يف كتاب موسى         : أجاب بطرس 
 اهللا بأن   ، ولذلك أمر  ٣" ليكن ملعوناً االبن الذي ال يطيع أباه وأمه       : " ، مث يقول أيضاً   ٢" على األرض 

يرجم مثل هذا االبن العقوق أمام باب املدينة وجوباً بغضب الشعب، فكيف تأمرنا أن نبغض أبانـا                 
 وأمنا؟

بل من اهللا الذي أرسلين إىل       ؛ ألا ليست مين      كل كلمة من كلمايت صادقة    : أجاب يسوع 
ألمرين أعظم قيمة؟   ، فأي ا   ، لذلك أقول لكم إن كل ما عندكم قد أنعم اهللا به عليكم             بيت إسرائيل 

   فمىت كان أبوك أو أمك أو غريمها عثرة لك يف خدمة اهللا فانبذهم كأم أعـداء                ؟ العطية أم املعطي  
                                                   

 من هذا البحث) ٦٧(  قائمة برنابا صانظر ١
 ١٢: ٢٠النص من سفر اخلروج ٢
 ١٦: ٢٧النص من سفر التثنية ٣
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      اخرج من بيت أبيك وأهلك وتعال واسكن يف األرض اليت أعطيهـا لـك              "  :أمل يقل اهللا إلبراهيم   
ان صانع متاثيل يصنع ويعبد آهلة كاذبـة؟        ؟ أليس ألن أبا إبراهيم ك      وملاذا قال اهللا ذلك   ؟  ١ "ولنسلك

 .لذلك بلغ العداء بينهما حداً أراد معه األب أن حيرق ابنه

، وإين أضرع إليك أن تقص علينا كيف سخر إبـراهيم            إن كلماتك صادقة  :  أجاب بطرس 
 .٢...)من أبيه

ـ   – الـنص    ذكر برنابا هذه القصة وفيها استشهاد بطرس بنصني من التوراة، وهذا           ح  إن ص
 إما إن بطرس له إملام بالتوراة حبيث استطاع ربط كـالم املـسيح            :  قد يدل على أحد أمرين     -وثبت
مبا يف التوراة واستنبط من ذلك سؤاالً أشكلت عليه إجابته . 

 . جهله- من تلك البيئة-وإما أن تكون هذه النصوص مما ال يسع أحداً

هو جزء من الوصايا العشر املوجودة      ) ضأكرم أباك لتعيش طويالً على األر     : (  فالنص األول 
 . له مثل هذه األمهيةن جيهل شيئاًيف التوراة، وال يسع يهودياً أياً كان أ

 .له نفس معىن النص السابق) ليكن ملعوناً االبن الذي ال يطيع أباه وأمه: ( والنص الثاين

 

 :املوقف الثاين
عد فيها من العـذاب     ، وما أُ   كاا إىل تالميذه عن النار ودر      ذكر برنابا حديث املسيح   

فلذلك يشعر املنبوذون وهم يف جحيم واحد بقـصاص          (:للخاطئني، وكان مما ذكره من قول املسيح      
، واهللا القادر على كل شيء سـيجعل بقوتـه    ، أو يف ألف كأم به يف عشر جحيمات، أو يف مائة       

اقني كالً على قدر إمثه ، أجاب حينئـذ          ، والب  وبعدله الشيطان يكابد عذاباً كأنه يف ألف ألف جحيم        
؛ لذلك نضرع إليك     ، ولقد جعلك اليوم هذا اخلطاب حزيناً        يا معلم حقاً إن عدل اهللا عظيم       :بطرس

  ستريحيا بطرس إنك تقول يل أن أ      : ب يسوع أجاوغداً أخربنا أي شيء يشبه اجلحيم ،        ،   أن تستريح 
، احلق أقول لكم إن الراحـة يف هـذا           كلمت هكذا وأنت ال تدري يا بطرس ما أنت قائل وإال ملا ت          

 .٣)..، والنار اليت تأكل كل صاحل العامل إمنا هي سم التقوى

 

                                                   
 ١: ١٢تكوين ١
 ٢٣-٤: ٢٦برنابا ٢
 ١١ -٥: ٥٩برنابا ٣
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 ١٤٣

 :املوقف الثالث
 :حث تالميذه على جتاوز ما يعيقهم عن سبيل اجلنة بقوله  ذكر برنابا أن املسيح 

 مـن أن تـدخل     ؛ ألنه خري لك أن تدخل اجلنة أعـور         إذا كانت عينك عثرة لك فاقلعها     (
؛ ألنه خـري لـك أن تـدخل          ، إن أعثرتك يدك أو رجلك فافعل ما كذلك         لك عينان  اجلحيم و 

 .ملكوت السماء أعرج أو اقطع من أن تدخل اجلحيم و لك يدان ورجالن

 حقاً إين أصري أبتر يف زمـن        ؟ يا سيد كيف جيب أن أفعل هذا      : فقال مسعان املسمى بطرس   
؛ ألن من يعلمك هـو عينـك       رس اخلع احلكمة اجلسدية جتد احلق تواً       يا بط  :وجيز ، أجاب يسوع   

، فمىت كانت أمثال هذه باعثـاً        ، ومن خيدمك يف شيء ما هو يدك        ومن يساعدك للعمل هو رجلك    
؛ ألنه خري لك أن تدخل اجلنة جاهالً فقرياً ذا أعمال قليلة من أن تدخل اجلحيم                 على اخلطيئة فاتركها  

، فاطرح عنك كل ما مينعك من خدمة اهللا كما يطرح اإلنسان كل              حكيم غين بأعمال عظيمة وأنت    
 .١)ما يعيق بصره

  ، ففهم بطرس من كالم املـسيح    لتالميذه بطريقة ضرب املثل    وكان تعليم املسيح    
 . الذي بني له ووضح املعىن املباشر مما حدا به لسؤال املسيح

 

 :املوقف الرابع

حبيث يؤدون النوافل على    ،  تالميذه من تالعب الشيطان م        ذكر برنابا حتذير املسيح     
ولكن احذروا من الشيطان أن يوجه كل قوته ألن تسهروا يف أثناء             (: فكان مما قال   حساب الفرائض 

، قولـوا   ، مث تناموا بعد ذلك على حني جيب عليكم بوصية اهللا أن تصلوا وتصغوا إىل كلمة اهللا    الليل
؛ ألن مثـل      ال يا معلم   : أصدقائكم اللحم ويعطيكم العظام؟ أجاب بطرس      ديل أترضون أن يأكل أح    

 . جيب أن يسمى صديقاً بل مستهزئاًهذا ال

؛ ألن من يسهر باجلسد أكثر مما يلزم         إنك لقد نطقت باحلق يا بطرس     : فأجاب يسوع بتنهد  
، فمثل هـذا     اهللاوهو نائم أو مثقل رأسه بالنعاس على حني جيب عليه أن يصلي أو يصغي إىل كالم                 

؛ ألنه   ، وعالوة على ذلك فهو لص      ، ويكون مرتكباً هذه اخلطيئة     التعيس حقاً يستهزئ باهللا خالقه    
 .٢) وبقدر ما يريد ،يسرق الوقت الذي جيب أن يعطيه هللا ويصرفه عندما

 
                                                   

 ١٢ -٥: ٨٧برنابا ١
 ٥ -١: ١١١برنابا ٢
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 ١٤٤

 :املوقف اخلامس

فيهـا هـو    ن أفضل سبيل لتال   أ حتدث إىل تالميذه عن اخلطايا و       ذكر برنابا أن املسيح   
احلق أقول لكم إنه كما ال حاجة باجلريح إىل عصائب مجيلة لعصب             (: ، فكان مما قال    التوبيخ الصاحل 

، بل بـاحلري     ، هكذا ال حاجة باخلاطئ إىل كالم مزوق        ، بل حيتاج باحلري إىل مرهم جيد       جراحه
 .١يخات صاحلة لكي ينقطع عن اخلطيئةإىل توب

 ؟ لكـي    ا كيف يعذب اهلالكون؟ وكم يبقون يف اجلحيم        يا معلم قل لن    :فقال حينئذ بطرس  
 .يهرب اإلنسان من اخلطيئة

، ومع ذلك فإين إن شاء اهللا جميبـك          يا بطرس لقد سألت عن شيء عظيم      :  أجاب يسوع 
 ع دركات الواحدة منـها دون األخـرى        سب ٢ومع ذلك فإن له   ،  فاعلموا إذاً أن اجلحيم هي واحدة       

، كذلك يوجـد فيهـا        إذ أنشأها الشيطان نظري سبعة أبواب للجحيم       فكما أن للخطيئة سبعة أنواع    
 .٣)من العذابسبعة أنواع  

 

 :املوقف السادس

خالل حديث   حول اجلنة أسئلة متعددة       سأل املسيح  موقف ذكر فيه برنابا أن بطرس        
 عليهم       إىل تالميذه ، وبعد أن بني هلم الكثري من احلق ووضح هلم ما كان مشكالً               طويل للمسيح   

 .؛ ألنه مل يتكلم إنسان قط كما تتكلم حقاً إن اهللا تكلم على لسانك:حينئذ قال التالميذ(فـ

صدقوين إنه ملا اختارين اهللا لريسلين إىل بيت إسرائيل أعطاين كتاباً يشبه مرآة             : أجاب يسوع 
لك الكتاب  صدور ذ، ومىت انتهى ، حىت إن كل ما أقوله يصدر عن ذلك الكتاب نقية نزلت إىل قليب   

 .من فمي أصعد عن العامل

 .لم به اآلن مكتوب يف ذلك الكتاب؟يا معلم هل ما تتك: أجاب بطرس

وملعرفة اإلنـسان وخلـالص اجلـنس          وخلدمة اهللا  إن كل ما أقوله ملعرفة اهللا     : أجاب يسوع 
 .البشري إمنا هو مجيعه صادر من ذلك الكتاب الذي هو إجنيلي

 ٤ جمد اجلنة؟أمكتوب فيه: قال بطرس

                                                   
 ٢٠: ١٣٤برنابا  ١
 .هلا: هكذا يف نسخة الكتاب والصواب ٢
 ٤ -١: ١٣٥برنابا ٣
 ٦ -١ :١٦٨برنابا ٤
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 ١٤٥

، وكيـف أن األطهـار واملـؤمنني         أصيخوا السمع أشرح لكم كيفية اجلنة     : أجاب يسوع 
؛ ألن كل شيء مهما كان عظيمـاً         ، وهذا بركة من أعظم بركات اجلنة       يقيمون هناك إىل غري اية    

 .١)إذا كان له اية يصري صغرياً بل ال شيء

نة وما فيها من ملذات ابتدره بطـرس        يف احلديث عن وصف اجل     املسيح   ن أفاض وبعد أ 
 :بسؤال آخر

احذر يا بطرس من    : أجاب يسوع  جسدنا الذي لنا اآلن إىل اجلنة؟ ،         أيذهب:  قال بطرس  (
؛ لـذلك    ، وإنه ال توجد مالئكة     ؛ فإن الصدوقيني يقولون إن اجلسد ال يقوم أيضاً         أن تصري صدوقياً  

   حمرومون من كل خدمة املالئكة يف هذا العامل        ، وهم  حرم على جسدهم  وروحهم الدخول يف اجلنة       
أعلم أن إهلي حي وأين سأقوم يف اليوم األخري جبـسدي           : أنسيتم أيوب النيب وخليل اهللا كيف يقول      

 .٢وسأرى بعيين اهللا خملصي

  يكون له معها خاصة واحـدة شـريرة       ولكن صدقوين إن جسدنا هذا يتطهر على كيفية ال        
 .٣)يت كان عليها آدم قبل أن أخطأوسيعيده اهللا إىل احلال ال

 : هذا البيان، سأله بطرس سؤاالً آخر- ومن معه-وبعد أن بني املسيح لبطرس

غي أن يوضع   يا معلم ملا كان اجلسد هو الذي محل النفس على اخلطيئة فال ينب            : قال بطرس (
 .يف اجلنة

نزعت رمحة اهللا   ، فإذا     حقاً إن هذا حمال    !؟ كيف خيطئ اجلسد بدون النفس    : أجاب يسوع 
 .٤من اجلسد قضيت على النفس باجلحيم

أقـسم بنفـسي أن     : لعمر اهللا الذي تقف نفسي يف حضرته إن اهللا يعد اخلاطئ برمحته قائالً            
 . فيها إمثه إىل األبد٥الساعة اليت يندب فيها اخلاطئ خطيئته هي اليت أنسى

                                                   
 ٢ -١: ١٦٩برنابا  ١
 أن فادي حي ، وانه البد يف النهاية أن يقوم علـى              ص - سفر أعمال الرسل   –تفسري العهد اجلديد     والنص فيه    ٢٦ -٢٥: ١٩أيوب ٢

 ).األرض ، وبعد أن يفىن جلدي فإين بذايت أعاين اهللا
 ١٣ -٧: ١٧٣برنابا ٣
 ٢٦ -٢٣: ١٧٣برنابا ٤
ألن النسيان ال جيوز على اهللا تعاىل ، وقد تكون هذه اللفظة قد وردت يف الترمجة ؛مبعىن التجاوز والعفو النسيان هنا ال بد أن يكون  ٥

 حيث إن كثرياً من األلفاظ - وغريه من األناجيل- يف إجنيل برناباإشكالية ، وهذه  مرادفاً لكلمة أخرى مبعىن التجاوزالعربية لإلجنيل
 . احلال هنايع فيها مشكالت تتصادم مع العقيدة السليمة كما هبية قد تقحني ال تترجم ترمجة صحيحة إىل العر
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 ١٤٦

هل النفس؟ ال البتـة      هناك ،    إذا كان اجلسد ال يذهب إىل     فأي شيء يأكل إذاً أطعمة اجلنة       
 . ألا روح

 ؟ ولكن كيف يربز الطعام دون جناسة؟ أيأكل إذاً املباركون يف الفردوس:  أجاب بطرس

؟ من املؤكد أنه من الالئق أن        أي بركة يناهلا اجلسم إذا مل يأكل ومل يشرب        : أجاب يسوع 
     يكون التمجيد بالنسبة إىل الشيء املمبطرس يف ظنك أن طعاماً كهذا يـربز         ، ولكنك ختطئ يا    دج 

، ولكـن    ؛ وهلذا حيصل الفساد    ؛ ألن هذا اجلسم يف الوقت احلاضر يأكل أطعمة قابلة للفساد           جناسة
، وخالداً وخالياً من كل شقاء، واألطعمة الـيت ال           اجلسم يف اجلنة غري قابل للفساد، وغري قابل لألمل        

 .١)عيب فيها ال حتدث أدىن فساد

 حتدث عن   ،  يف الكالم حول اجلنة ووصف ما فيها من نعيم          أن أفاض املسيح      وبعد  
رب من اهللا؛ ألن     يا معلم ال بد أن تكون اجلنة أك        :فقال حينئذ بطرس  ( سعة اجلنة وما فيها من خريات       
 .٢؛ ألنك جتدف على غري هدى  يا بطرس صٍه:اهللا يرى داخلها ، أجاب يسوع

 : ت مكتوبة وأراه مرآة براقة كالشمس رأى فيها هذه الكلما      حينئذ جاء املالك جربيل ليسوع    
، وكما أن األرض برمتها أكرب       ، كما أن اجلنة أكرب من السموات برمتها واألرض         لعمري أنا األبدي  

   ، عـدد حبـوب رمـل البحـر         ، بل أكثر كثرياً من ذلك      ، هكذا أنا أكرب من اجلنة      من حبة رمل  
، بل أكثر من ذلك      ، وجلود احليوانات   ، وأوراق األشجار    األرض ، وعشب  وقطرات املاء يف البحر   

 . ، بل أكثر، عدد حبوب الرمل اليت متأل السموات واجلنة كثرياً

 ، وعفـروا  وا رؤوسهم مائة مـرة ؤفطأط لنسجد إلهلنا املبارك إىل األبد، :حينئذ قال يسوع  
  رأى  وأخربه هو وكل التالميذ مبا     وملا انتهت الصالة دعا يسوع بطرس     ،٣األرض بوجوههم يف الصالة   

 إن نفسك اليت هي أعظم من األرض برمتها ترى بعني واحدة الشمس اليت هي أكـرب       :وقال لبطرس 
 .من األرض بألوف املرار

                                                   
 ١١ -٥: ١٧٤برنابا  ١
 ١٢ -١١: ١٧٨برنابا ٢
 .صح هذا النص فيكون أصل الصالة لدى النصارى فيه سجود ال كما هو حال صالم اليوم إذ هي بال سجودإن  ٣
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 ١٤٧

 .كذا ترى اهللا خالقك بواسطة اجلنةه: إن ذلك لصحيح ، فقال حينئذ يسوع: أجاب بطرس

 ، فأجاب   ياً ألجل بيت إسرائيل واملدينة املقدسة     وبعد أن قال يسوع هذا شكر اهللا ربنا مصل        
 .١) ليكن كذلك يارب:كل واحد

 

                                                   
 ١٤ -١: ١٧٩برنابا ١
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 ١٤٨

 املطلب الرابع
  تبشري بطرس باإلجنيل ووفاته

 
 :تبشري بطرس باإلجنيل

 يشري سفر األعمال إىل أن بطرس كان قد بشر كثرياً يف أورشليم بعد صعود املـسيح                 
 .عرضت لنموذجني منها فيما سبقيتبني ذلك من اخلطب اليت كان يلقيها واليت 

أما تبشريه خارج أورشليم فيشري سفر األعمال إىل أن احلواريني كانوا قد  أرسلوا بطـرس                
ويوحنا إىل السامرة بعد أن مسعوا بقبول أهلها الدعوة ، إثر ذهاب فليبس الشماس إليهم فلما مسـع                  

 : جاء يف سفر األعمالالتالميذ يف أورشليم بذلك بعثوا إىل هناك من يتطلع األمر ،

ومسع الرسل يف أورشليم أن أهل السامرة قبلوا كلمة اهللا فأرسلوا بطرس و يوحنا فـصليا                ( 
ألجلهم لكي ينالوا الروح القدس ، ألنه مل يكن قد حل بعد على أحد منهم ، إال أم كـانوا قـد                      

 .١تعمدوا باسم الرب يسوع مث وضعا أيديهما عليهم فنالوا الروح القدس

 أن الروح القدس قد حل على املؤمنني ملا وضع الرسوالن أيديهما عليهم             ٢ملا رأى سيمون  و
أعطياين أنا أيضاً هذه السلطة لكي ينـال الـروح   : عرض على بطرس ويوحنا بعض املال وقال هلما       

 .القدس من أضع يدي عليه 

بة اهللا باملال   لتبق لك فضتك هلالكك ؛ ألنك ظننت أنك تقدر أن تشتري ه           :  فقال له بطرس  
ال قسمة لك يف هذا األمر وال نصيب ؛ ألن قلبك ليس خملصاً جتاه اهللا ، فتب عن شرك هذا واطلب                     

 . إىل اهللا عسى أن يغفر لك نية قلبك ألين أراك تتخبط يف مرارة العلقم وقيود اخلطيئة

 . إليهصليا أنتما إىل الرب من أجلي حىت ال يرتل يب شيء مما تشريان: فقال سيمون 

وبعدما شهد بطرس ويوحنا بكلمة الرب وأعلناها هناك رجعا إىل أورشليم وقد بشرا قـرى               
 .٣)كثرية يف منطقة السامرة

وذكر سفر األعمال كذلك أن بطرس وصل إىل اللدة ويافا ، وبشر أهلها وأجرى معجزات               
 .٤عدة من شفاء املرضى وإحياء املوتى

                                                   
 .من هذا البحث ) ٢٩٠(انظر قضية حلول الروح القدس على املؤمنني ص ١
 ١٠ -٩: ٨سيمون ساحر كان يف السامرة ، انظر أعمال ٢
 ٢٥ -١٤: ٨أعمال ٣
 من هذا البحث حيث أوردا لدى الكالم عن معجزات احلواريني) ٣٠٢( انظر النصوص بذلك ص ٤
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 ١٤٩

 و كرنيليوس اليت اعتربت بداية تعميد األمم بيد         وبعد ذلك يسرد سفر األعمال قصة بطرس      
 .١احلواريني

ومن أشهر أنشطة بطرس التبشريية اليت يذكرها العهد اجلديـد دوره يف جممـع الـشيوخ                
 .٢والقرارات اليت اختذها اجملمع برئاسة بطرس

ى  وبنهاية جممع الشيوخ ينقطع كل ذكر لبطرس يف العهد اجلديد فال يشار إىل رحالته األخر              
 .٣وال إىل ايته ووفاته

وقد اشتهر لدى الكاثوليك أن بطرس قد وصل إىل روما وبشر فيهـا ، وأنـشأ كنيـستها                  
وهلذا السبب يفخر الباباوات بأم خلفاؤه ، كما يضع كل واحد منهم صورته وهـو يف                ( الكربى  

 .٤)ى كما هي ال تتغريثياب الصيادين على خامته ، وعندما ميوت يتغري هذا اخلامت لكن الصورة  تبق

ويشري ول ديورانت إىل أن بعض مؤرخي النصارى يرون أن بطرس وصل إىل رومـا عـام                      
 . قيصر روما اخلامس٥م ، ويقول بعضهم إن قدومه إىل روما كان يف عهد نريون)٤١(

 ، جاء يف ٦ ولكن هذه الرؤية  اليت جيزم ا الكاثوليك  تعارضها طوائف أخرى من النصارى
أما عن وصول بطرس الرسول إىل روما فهذا األمر حمل جدل ، فال يوجـد               : ( وسوعة آباء الكنيسة  م

دليل على أنه أسس الكنيسة هناك وأنه قام خبدمتها لربع قرن من الزمان حىت استشهاده ، ولـو أنـه       
بولس إىل  فيكون أمراً غري مفهوم أن يكتب       ) م  ٦٥ -٥٢(كان مقيماً يف روما يف الفترة ما بني سنيت          

الرومانيني دون أن يشري إليه ، وأال تكون مثة إشارة إىل وجوده هناك يف سفر أعمال الرسل لو كـان   
 .٧)موجوداً باملدينة حني كان بولس ا

                                                   
 .من هذا البحث) ٤٠٤(  انظر صملية دعوة املسيحأفردت هلذه القصة مبحثاً مستقالً بعنوان عا ١
 .من هذا البحث) ٤٢٦( انظر تفاصيل هذا اجملمع ودور بطرس فيه يف املبحث اخلاص مبجمع الشيوخ ص ٢
 . مشادة بسبب تعميد األمم أن بطرس كان قد ذهب إىل أنطاكية وهناك وقعت بني االثنني١١: ٢يشري بولس يف رسالته إىل غالطية ٣
 )٧٣/ ٣(ل الكتاب املقدسرجا ٤
 مه أغريبينا ، وكان توليه العـرش نتيجـة        أبعد االمرباطور كلوديوس زوج     . م٥٤روما ، توىل العرش سنة      مس ل القيصر اخلا : نريون ٥

 بأنه   اشتهر نريون بفساده وجمونه وإسرافه الشديد ، وام        ،اليت جنحت يف تنحية زوجها وتولية ابنها عرش روما        مه  مؤامرات متصلة من أ   
م ، وإن كانت بعض املصادر ترى أنه بريء من ذلك ، ويف عهده وقع اضطهاد كبري على أتباع املـسيح الـذين                     ٦٤أحرق روما سنة    

دائرة املعارف  : انظر. م  ٦٨وقد مات نريون منتحراً سنة    . م٦٤وصلوا إىل روما ، وقيل إن بولس الرسول قتل إبان هذا االضطهاد سنة              
  )١١٥ -٧/١١١(الكتابية

 )٨٩/ ٣(منهم الربوتستانت كما يذكر ذلك القس إلياس مقار يف كتابه رجال الكتاب املقدس ٦
 ، وترى دائرة املعارف الكتابية نفس الرأي وتضيف أن زيارة بطرس لروما جمرد تقليد ال أكثر وقـد                   )٦٨/ ١(موسوعة آباء الكنيسة   ٧

 )١٥٣/ ٢( املعارف الكتابيةدائرة: انظر. قام على خطأ يف حسابات بعض اآلباء األولني
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إن : ( أما عن كنيسة روما اليت يعتقد الكاثوليك أن مؤسسها هو بطرس فيقول إلياس مقـار              
ها رسول أو تلميذ من تالميذ املسيح االثين عـشر ، بـل             الكثريين يعتقدون أن هذه الكنيسة مل ينشئ      

أنشأها املضطهدون الذين تشتتوا ليجولوا مبشرين بالكلمة ، وكان عدد كبري منهم يقـصد رومـا                 
 .١)واآلخذون ذا الفكر يرجحون أن بطرس ذهب إىل روما ملدة قصرية

 
 :وفاة بطرس

رى فكذلك األمر بالنسبة لوفاتـه       كما أن وصول بطرس إىل روما كان حمل جدل بني النصا          
 يقولون  -الكاثوليك–إذ ال يعلم على وجه التحديد أين ومىت تويف بطرس ، فبعض طوائف النصارى               

م ، وترى بعض الروايات املتأخرة أن موته كان يف حلبـة            ٦٤إنه قتل مصلوباً يف عهد نريون حوايل        
شيدت كنيسة القديس بطرس وقيل إا حتـوي        نريون القائمة يف ميدان الفاتيكان ، ويف هذا املوضع          

 .٢عظامه

ويرى آخرون أن موت بطرس يف روما مستنده تقليد ال ميكن الوثوق به ، كما أن املذكور                 
 :م ، جاء يف دائرة املعارف الكتابية٦٧لديهم يف سنة وفاته هو 

سبعني مـن   م وهو يف حنو اخلامسة وال     ٦٧ويقول التقليد إنه مات شهيداً يف رومية حوايل         ( 
 -١٩ -١٨: ٢١ يوحنـا  –عمره ، وكان الرب قد سبق وأنبأه باملوت العنيف الذي سوف يتجرعه             

ويقال إنه استشهد فعالً بالصلب يف حكم نريون ، كما يقال إنه قد صلب منكس الرأس بناء علـى                   
 .٣)طلبه إذ حسب نفسه غري مستحق أن يشبه سيده يف موته

ية استشهاد بطرس بروما اعتمدت على روايات متأخرة        وترى موسوعة آباء الكنيسة أن روا     
 .٤مل تذكر دليالً يوثقها

                                                   
 )٨٩/ ٣(رجال الكتاب املقدس ١
 )٢٤٧/ ١١)قصة احلضارة : انظر ٢
 )١٥٣/ ٢(دائرة املعارف الكتابية ٣
: ظرنم ، ا٢٠٠خرى إىل ترتليانوس حوايل سنة م ، وأ١٨٠تذكر املوسوعة أن إحدى هذه الشهادات تعود إىل إيريناوس حوايل سنة  ٤

 )٦٨/ ١(موسوعة آباء الكنيسة 
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 املطلب األول
 س يف العهد اجلديدسرية أندراو

 

وهو اسم يوناين جيمـع     ،   باسم أندراوس    جيل األربعة على تسمية هذا احلواري     أمجعت األنا 
 .٢ ، ويلفظ كذلك أندرياس١معاين الرجولة والقوة والشجاعة

  ٣وأندراوس هو أخو مسعان بطرس ، وقد نشأ وأخوه يف بيت صيدا كما ذكر يف إجنيل يوحنا                
  .قبل اتباعهما للمسيحوامتهنا فيها صيد السمك 

 القائمة اليت ذكرهـا ألمسـاء        ذكرهم برنابا يف إجنيله ضمن      وأندراوس من احلواريني الذين   
 مواقف يف أماكن خمتلفة من اإلجنيل املنسوب إليه ، يوافق            االثين عشر، وقد ذكر له كذلك      احلواريني

 .هناكويزيد مواقف أخرى مل تذكر ، يف بعضها ما ذكر يف العهد اجلديد 

 

 : واتباعهمعرفته باملسيح 
 يف فترة مبكرة جداً واتبعـه       تذكر املصادر النصرانية أن أندراوس قد علم بأمر املسيح          

 .فور دعوته له 

 ، فتـذكر    وترجع جذور هذه املعرفة إىل الوقت الذي عمد فيه يوحنا املعمدان املسيح           
 حبسب  -حملتملمجاعة من أهل بلدته ،  ومن ا       املصادر أن أندراوس حني مسع بأمر يوحنا رحل إليه مع           

   يوحنا املعمـدان     هذه اجلماعة اليت ذهبت لتتعمد على يد        مع   أن يكون املسيح    -تلك املصادر 
 ، ويف اليوم التايل لتعميده كان    وهناك عمد يوحنا املسيح ، ٤أو يكون قد سبقهم يف الرحلة إليه

 :فنظر إىل يسوع وهو سائر فقال ( الميذه مدان واقفاً مع اثنني من تاملع يوحنا 

                                                   
 )١/٤٨٠(دائرة املعارف الكتابية : انظر ١
 )٢٨(قاموس أعالم الكتاب املقدس ص ٢
  .٤٤: ١يوحنا  ٣
 ) .١/٤٨٠(دائرة املعارف الكتابية : انظر  ٤
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:  فلما مسع التلميذان كالمه تبعا يسوع ، والتفت يسوع فرآمها يتبعانه فـسأهلما               ،١ هذا هو محل اهللا   
  أين تقيم ؟ أجاما تعاليا وانظرا ، فوافقاه ورأيـا حمـل              - أي يا معلم   -رايب  : ماذا تريدان ؟ فقاال     

وكانت الساعة حنو الرابعة بعد الظهر ، وكان أندراوس أخـو مسعـان             إقامته وأقاما معه ذلك اليوم      
 . ٢)بطرس أحد هذين اللذين تبعا يسوع بعدما مسعا كالم يوحنا 

، لكن بعض املراجـع النـصرانية       الذي رافق أندراوس   التلميذ اآلخر    باسم ومل يصرح يوحنا  
 . ٣تذكر أن التلميذ اآلخر هو يوحنا بن زبدى

شيء استندوا يف ذلك ، مع أن هذه القصة مما انفرد به يوحنا عن األناجيل               وال يعلم إىل أي     
  .٤ ومل يصرح باسم التلميذ اآلخرالثالثة األول

 فلم تذكر هذه القصة بل ذكرت قصة أخرى وقعت أحداثها بعـد             أما يف األناجيل األخرى   
  للمـسيح   ، فذكر كل من مىت ومرقس قصة اتباع أندراوس وبطرس           تعميد يوحنا للمسيح  

 وبينما كان يسوع ميشي على شاطئ حبرية اجلليل         : (حني كانا يصيدان السمك ، جاء يف إجنيل مىت        
إذ كانـا     يلقيان الشبكة يف الـبحرية      ،  مسعان الذي يدعى بطرس وأندراوس أخوه       :رأى أخوين مها  

   .٥) حاالًهيا اتبعاين فأجعلكما صيادين للناس ، فتركا الشبك وتبعاه : صيادين فقال هلما 

 األوىل اليت أوردها يوحنا والثانية      -من هاتني القصتني     ٦وقد جعلت بعض املراجع النصرانية    
  . ندراوس للمسيح خمتلفتني التباع أمرحلتني - كل من مىت و مرقس اليت أوردها

 فالقصة األوىل متثل بداية اتباعه واهتدائه ، ومل يكن بعدها قد أصبح من األتباع املالزمـني               
  .للمسيح

                                                   
 وهي عبارة حتمل معىن التشبيه باحلمـل يف رقتـه ووداعتـه                وردت هذه العبارة يف إجنيل يوحنا للداللة على املسيح         :محل اهللا    ١
بط بعض املصادر النصرانية بني هذا التعبري وبني عقيدة الفداء بوصف املسيح محل اهللا الذي ذبح تكفرياً خلطايا لبـشرية ، جـاء يف          وتر

 معاين الوداعة والرقة يف طبيعة الرب يسوع وعمله ، ولكن         - بالتأكيد –وال شك أنه تشبيه حيمل      ): ( ١٦٥/ ٣(دائرة املعارف الكتابية    
واملكانة اليت يشغلها احلمـل هـي       )  قصد به املكانة اليت يشغلها احلمل يف طقوس العبادة اليهودية          - حينما استخدمه  – ال بد أن يوحنا   

هو محل اهللا ، هذا ما يصفه بأنه الذبيح األعظم الذي يتم به              ( - كما يعتقد النصارى   -تقدميه كقربان يف األعياد ، وكذلك كان املسيح       
 )٥٦٩/ ١(التفسري الكامل للكتاب املقدس). سطته املصاحلة بني اإلنسان واهللالتكفري عن اخلطية وتتم بوا

  .٤٠-٣٦: ١يوحنا  ٢
 ) .٣/٦٦(، رجال الكتاب املقدس ) ١/٦٨(موسوعة آباء الكنيسة : انظر  ٣
وحنا آخر ؛ إذ لو      بل هو ي   ولعل ذلك مما يقوي الرأي القائل بأن كاتب اإلجنيل الرابع ليس هو يوحنا بن زبدي حواري املسيح                   ٤

 .كان ابن زبدي هو كاتب اإلجنيل ملا أغفل ذكر امسه يف نقطة مهمة كهذه
  .١٨-١٦: ١ ، وانظر كذلك مرقس ٢٠-١٨: ٤مىت  ٥
 ) .١/٤٨٠(انظر دائرة املعارف الكتابية  ٦
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أندراوس وأخـاه بطـرس      أما القصة الثانية فتمثل املرحلة الثانية اليت دعا فيها املسيح           
 .ليكونا من األتباع املالزمني له ، حيث تركا صيد السمك وصارا صيادين للناس 

يف القـصة   احلواريني االثين عشر ، وذلك      ومثة مرحلة ثالثة متثلت يف اختيار أندراوس ضمن         
 .١ فيها املسيح أتباعه واختار منهم اثين عشر مساهم رسالً وكان من بينهم أندراوساليت دعا

ومن خالل املرحلة األوىل اليت متثلها القصة الواردة يف إجنيل يوحنا يتبني أن أندراوس كـان                
  .د يوم واحد من تعميد يوحنا للمسيح  إذ كان إميانه بع من أوائل املؤمنني بدعوة املسيح

 

 :أندراوس بني احلوارينيمكانة 
 على اإلطالق إال أن      على الرغم من أن أندراوس كان من أوائل املؤمنني بدعوة املسيح          

 ومل تعطه مكانة بارزة بينهم ، بـل املالحـظ أن             ، هد اجلديد مل تصنفه من كبار احلواريني      أسفار الع 
 .ب ويوحنا ابين زبدي  بطرس ويعقولثالثي املتمثل يفاألسبقية يف نصوص األناجيل دائماً ل

ى أن  دراوس فلم يكن له أي تقدمي أو متيز بدور بارز، ولكن بعض املصادر النصرانية تر              أما أن 
  ، ولعل ذلك لسابقته يف اتباع دعوة املسيح         ٢أندراوس يأيت يف الرتبة بعد أولئك الثالثة املتقدمني       

 لآلخرين واالتيان م إىل املـسيح  كما أن له سابقة أخرى تذكرها أسفار العهد اجلديد هي دعوته 
.  

 

 :دور أندراوس يف دعوة اآلخرين
 إذ يـذكر     ،  هو أخاه مسعان بطرس      أول من اعتىن أندراوس بدعوم إىل املسيح       كان

 :    ، ذهب مباشرة ليدعو أخـاه مسعـان       وتبعه   يوحنا يف إجنيله أن أندراوس بعد أن آمن باملسيح          
بطرس أحد هذين اللذين تبعا يسوع بعدما مسعا كالم يوحنا ، فما أن             وكان أندراوس أخو مسعان     ( 

  فكانت تلـك     ،٣) واقتاده إىل يسوع     - أي املسيح    -وجدنا املسيا   : وجد أخاه مسعان حىت قال له       
 .اتباعه له   و احلادثة بداية معرفة بطرس للمسيح

                                                   
  ١٦-١٣: ٦ ، لوقا ١٩-١٦: ٣ ، مرقس ١٩-١٣: ٣مىت : انظر ١
 .) ٣/٦٢(رجال الكتاب املقدس :  انظر ٢
  .٤٢-٤٠: ١يوحنا  ٣
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 إىل اإلميـان     احلـواري  وتذكر بعض املصادر أن أندراوس رمبا كان هو أيضاً من دعا فليبس           
 ويف اليوم التايل نوى يسوع أن يذهب إىل منطقة          : (يوحنا الذي جاء فيه      استنتاجا من نص     ١باملسيح

 .٢ )اجلليل فوجد فليبس فقال له اتبعين ، وكان فليبس من بيت صيدا بلدة أندراوس  وبطرس

ل أن يكون هو الذي     ستند إىل جمرد أن فليبس كان من بلدة أندراوس ، فيحتم          موهذا الرأي   
 ، وال ميكن اجلزم ذا الرأي ، إذ حيتمل أن يكون فليبس قد مسـع باملـسيح                  دعاه إىل املسيح    

 ، أو أي مصدر آخرمن مصدر آخر قد يكون يوحنا املعمدان. 

 

 :مواقف أندراوس يف العهد اجلديد
 متثل تارخيه وكل    - غري مواقفه السابقة     - ثالثة مواقف    ندراوستذكر أسفار العهد اجلديد أل    

 :ما أثر عنه يف العهد اجلديد ، وهذه املواقف هي 

 :املوقف األول 
 خلمـسة   موقف أورده يوحنا يف إجنيله ، وفيه ذكر ألندرواس يف حادثة إشباع املسيح              

 :آالف نفس من مسكتني ومخسة أرغفة ، جاء يف إجنيل يوحنا

، وإذ    قد اقتـرب    اليهودي  الفصح وصعد يسوع وتالميذه إىل اجلبل وجلسوا، وكان عيد       (
من أين نشتري خبزاً لنطعم هؤالء كلهم؟ وقد : ، قال لفيلبس تطلع يسوع رأى مجعاً كبرياً قادماً حنوه   

حىت لو اشترينا خبـزاً مبـئيت       : ، فأجابه فيلبس   ؛ ألن يسوع كان يعرف ما سيفعله       قال هذا ليمتحنه  
عة صغرية، فقال أندراوس أخو مسعان بطرس وهو        دينار ملا كان يكفي ليحصل الواحد منهم على قط        

 هذه ملثل هـذا اجلمـع       ولكن ما   ، هنا ولد معه مخسة أرغفة شعري ومسكتان صغريتان       : أحد التالميذ 
أجلسوهم ، وكان هناك عشب كثري ، فجلس الرجال وكان عددهم مخـسة             : الكبري؟ فقال يسوع    

السني بقدر ما أرادوا ، وكـذلك فعـل         آالف فأخذ يسوع األرغفة وشكر ، مث وزع منها على اجل          
امجعوا كسر اخلبز اليت فـضلت لكـي ال يـضيع شـيء               : بالسمكتني ، فلما شبعوا قال لتالميذه       

  .    ٣)فجمعوها ومألوا اثنيت عشرة قفة من كِسر اخلبز الفاضلة عن اآلكلني من مخسة أرغفة الشعري

                                                   
 ) .١/٦٩(موسوعة آباء الكنيسة : انظر  ١
  . ٤٤-٤٣: ١يوحنا  ٢
 ١٣ - ٣ : ٦يوحنا ٣
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 ١٥٦

       ١ختالف بينـهم يف بعـض التفاصـيل       على ا  بقية كتاب األناجيل     وقد ذكر هذه احلادثة     
ومل يذكر واحد منهم أن أندراوس هو من أشار بوجود السمكتني واألرغفة ، إمنا نسبوا األمـر إىل                  

  .التالميذ دون حتديد 

 .٢وذكر احلادثة كذلك برنابا يف اإلجنيل املنسوب إليه على وجه قريب مما ذكره يوحنا

 
 :املوقف الثاين
، وفيه أن أنـدراوس قـدم        ده عن كتاب األناجيل الثالثة األول     وحنا بإيرا  مما انفرد ي   وهو  

، فقدمهم أنـدراوس      واالستماع إليه   بصحبة فيلبس بعض اليونانيني الذين أرادوا رؤية املسيح       
 :، جاء يف إجنيل يوحنا  وفيلبس إىل املسيح

، فذهبوا إىل فليبس     ٣نانينيوكان بعض الذين قصدوا أورشليم للعبادة يف أثناء العيد من اليو          (
يا سيد نريد أن نرى يسوع، فجاء فليبس وأخـرب          : ، وقالوا له   وهو من بيت صيدا يف منطقة اجلليل      
 .٤ )أندراوس مث ذهبا معاً وأخربا يسوع

 

 : املوقف الثالث
ت خـراب   عن وق  وجاء فيه أن أندراوس ومعه بطرس ويعقوب ويوحنا سألوا املسيح           

 بوقوع ذلك، وقد ذكر القصة كل من مىت ومرقس ولوقا، إال           ا أنبأهم املسيح     مل اهليكل وعالماته 
 :، وهذه رواية مرقس  السائلنيأن مرقس انفرد بذكر أمساء

                                                   
 ١٤-١: ٦ ، يوحنا ١٧-١٠: ٩ ، لوقا ٤٤-٣: ٦ ، مرقس ٢١-١: ١مىت : انظر  ١
 ١٧ - ٥ :٩٨برنابا : انظر  ٢
يعتقد البعض أم من يهود الشتات ممـن كـانوا          : ( م للعبادة   يقول مىت هنري يف تفسريه عن هؤالء اليونانيني الذين قصدوا أورشلي           ٣

، آخرون يقولون إم كانوا أمميني ، وكانوا يسموم الدخالء ، هؤالء هم الذين فتحـوا                " يونانيني"متفرقني بني األمم وكانوا يدعون      
) ٦٩٤ – ٦٩٣/ ١(لكامـل للكتـاب املقـدس       التفسري ا ) الباب أمام األمميني للدخول إىل املسيحية مثل اخلصي احلبشي وكرنيليوس         

كما يقول وليم بـاركلي يف      -وهو لفظ     " خيافون اهللا " أو الذين   " املتقني اهللا "والطائفة الثانية اليت ذكرها مىت هنري هم املعروفون بـ          
انة اليهودية، فهم مل خيتتنـوا ومل       استخدم يف العهد اجلديد لوصف األممني الذين تركوا عبادة اآلهلة املتعددة وارتبطوا بالدي             : (-تفسريه

تفـسري العهـد    ) خيضعوا للناموس لكنهم كانوا يواظبون على حضور اجملمع، وكانوا يؤمنون باهللا الواحد وبأخالقيات الديانة اليهودية              
 ).١٣٠(تفسري أعمال الرسل ص: اجلديد

 ٢٢ -٢٠: ١٢يو ٤
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 ١٥٧

يا معلم انظر ما أمجل هذه احلجارة وهـذه         :  وبينما كان يغادر اهليكل قال له أحد تالميذه        (
، وفيما   ١ لن يترك منها حجر فوق حجر إال ويهدم        أترى هذه املباين العظيمة؟   : املباين، فأجابه يسوع  

: لـى انفـراد   هو جالس على جبل الزيتون مقابل اهليكل سأله بطرس ويعقوب ويوحنا وأندراوس ع            
 .٢) وما هي العالمة عندما توشك هذه األمور أن تتم؟أخربنا مىت حيدث هذا؟

 

                                                   
 م على يد تيطس القائد الروماين يف عهد أبيه ٧٠ملسيح قد وقع سنة تذكر املصادر النصرانية أن خراب اهليكل الذي تنبأ به ا ١

 )٤١٣/ ٢(دائرة املعارف الكتابية: انظر. فسباسيان إمرباطور روما
 ٧ -٥: ٢١، و لوقا٣ -١ : ٢٤مىت :  ، وانظر القصة كذلك يف٤ -١: ١٣قسمر ٢
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 ١٥٨

 املطلب الثاين
 ندراوس يف إجنيل برناباأسرية 

  

 اإلجنيل املنسوب إليه مواقف ألندراوس مل تذكر يف األناجيل األربعة ، وهـذه              ذكر برنابا يف  
      :املواقف هي

 :املوقف األول
 ومرافقيه من اجلبل     بعد نزول املسيح     ١ذكر برنابا يف األحداث اليت تلت حادثة التجلي       

ملنتظـر بالتـصريح       أن حيدثهم عن املسيا ا     ولقائهم بباقي التالميذ أن أندراوس طلب من املسيح         
ونزل يسوع إىل التالميذ الثمانية الذين كانوا ينتظرونه أسفل وقص األربعـة            : ( جاء يف إجنيل برنابا   

على الثمانية كل ما رأوا ، وهكذا زال يف ذلك اليوم من قلبهم كل شك يف يـسوع ، إال يهـوذا                      
 ؛ ألنه   ا من األمثار الربية    جلس يسوع على سفح اجلبل وأكلو      اإلسخريوطي الذي مل يؤمن بشيء ، و      

لقد حدثتنا بأشياء كثرية عن مسيا، فتكرم بالتصريح لنـا          :  قال أندراوس  مل يكن عندهم خبز، حينئذٍ    
 .٢)بكل شيء

 وهو الرسول القادم     ،  أفاض يف احلديث عن املسيا     بعد ذلك أن املسيح     برنابا  كر  وقد ذ 
 أا ستكون عامة لكل البـشرية خالفـاً         من بعده ، وحتدث عن بعض خصائص رسالته ومن بينها         

 .لرساالت األنبياء من قبله إذ كانت خاصة بأقوامهم

 

                                                   
 كانوا ثالثة هم بطرس ويعقوب ويوحنا ويف        فقني للمسيح ويف رواية األناجيل األربعة أن املرا     ) ٨١(سبق ذكر حادثة التجلي ص     ١

 .رواية إجنيل برنابا هم أربعة بإضافة برنابا إليهم
  ٥ – ١ : ٤٣برنابا  ٢
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 ١٥٩

 : املوقف الثاين
، وتبـشريه     عن قرب انصرافه من العـامل       إىل احلواريني  فيه برنابا حديث املسيح     ذكر  

 عنهم ، فقال    حني ذكر هلم قرب انصرافه     اضطربوا   احلواريني، وقد ذكر أن      بالرسول اآليت من بعده   
 خلقكم بل اهللا الذي خلقكم حيمـيكم      ؛ ألين لست أنا الذي        ال تضطرب قلوبكم وال ختافوا     : (هلم  

، ولكن احذروا    أما من خصوصي فإين قد أتيت ألهيئ الطريق لرسول اهللا الذي سيأيت خبالص للعامل             
: ، حينئٍذ قال أندراوس    يلي؛ ألنه سيأيت أنبياء كذبة كثريون يأخذون كالمي وينجسون إجن          أن تغشوا 

إنه ال يأيت يف زمنكم بل يأيت بعدكم بعـدة سـنني            :  ، أجاب يسوع     يا معلم اذكر لنا عالمة لنعرفه     
 .١...)حينما يبطل إجنيلي وال يكاد يوجد ثالثون مؤمناً

 

 :املوقف الثالث
  دينونـة ال عـن     إىل التالميذ عن غفلة اإلنسان عن اهللا و         ذكر فيه برنابا حديث املسيح    

 قولوا يل أتفضلون أن تروا بنور جنم أم بنور الـشمس؟            : ( ، مث قال هلم    وضرب هلم أمثاالً على ذلك    
 ن نبصر اجلبـال اجملـاورة      ؛ إذ ال نقدر بنور النجم أ       بنور الشمس ال بنور النجم    :  أجاب أندراوس 

نا بنور الشمس   ، ولك  ؛ لذلك نسري خبوف على نور النجم       وبنور الشمس نبصر أصغر حبوب الرمل     
إنين أقول لكم هكذا جيب أن تسهروا بالنفس بشمس العدل الـيت            : ، أجاب يسوع     ٢نسري باطمئنان 

 .٣...)هي إهلنا ، وال تفاخروا بسهر اجلسد

 

 :املوقف الرابع
ـ    ذكر فيه برنابا أن املسيح      م حتدث إىل تالميذه عن الشهوات وما سببته من هالك لألم

لعمر اهللا الذي تقف نفسي يف حضرته لو مل تكن يف قلـب             (:  ه املسيح ، وكان مما قال    السالفة
؛ ألنه إذا اقتلع اجلذر ماتت الشجرة سريعاً، فليقنع الرجل         اإلنسان شهوة داخلية ملا سقط يف اخلارجية      

كيف ينسى اإلنـسان    : ، أجاب أندراوس   إذاً باملرأة اليت أعطاه إياها خالقه، ولينس كل امرأة أخرى         
يا أندراوس حقاً إن السكىن يف      : إذا عاش يف املدينة حيث يوجد كثريات منهن؟ أجاب يسوع         النساء  

                                                   
 ١٣ - ٨ :٧٢برنابا  ١
 ١٦ -١٤: ١٠٨برنابا ٢
 ٢ -١ : ١٠٩برنابا  ٣
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 ١٦٠

 ، جيب على اإلنسان أن يعيش يف املدينة كما يعيش           ١املدينة تضر ألن املدينة كاإلسفنجة متتص كل إمث       
 .٢...)اجلندي إذا كان حوله أعداء حييطون باحلصن دافعاً عن نفسه كل هجوم

 

 : ساملوقف اخلام
، وما يلزم هلداية روح اإلنـسان إىل          الروحي واملادي  دث فيه املسيح عن اإلنسان بشقيه     حت

عما يواجه به قدوم     - أحد احلواريني  – يعقوب   ، وإذ سأله   ، وضرب لتالميذه أمثاالً على ذلك      احلق
 يذهب رجل ليـصطاد   ( :جاب به املسيح    نيب مدعٍ أو معلم كذاب يزعم هداية الناس كان مما أ          

ذهب رجل ليزرع وإمنا احلبة اليت تقع علـى         بشبكة فيمسك فيها مسكاً كثرياً والرديء منه يطرحه ،            
 فهكذا جيب عليكم أن تفعلوا مصغني إىل اجلميع وقابلني احلـق             ، أرض صاحلة هي اليت حتمل بذوراً     

  .؛ ألن احلق وحده حيمل مثراً للحياة األبدية فقط

كل ما ينطبـق علـى      : يف يعرف احلق؟ أجاب يسوع    ولكن ك :  فأجاب حينئٍذ أندراوس  
 .٣..) ، ألنه ملا كان اهللا واحداً كان احلق واحداً كتاب موسى فهو حق فاقبلوه

 

 :املوقف السادس
وكيف يتخذها الفريسيون مطية لبـث      ،   عن أقدار اهللا       ذكر فيه برنابا حديث املسيح    

 ويغلقون سبيل اهللا أمام من       ، بة عمن يريدها  أفكارهم حول االصطفاء واإلقصاء، فيمنعون بذلك التو      
 لتالميذه كذب ادعـاء      ، فبني املسيح   استناداً إىل القدر الذي سبق بذلك      صنفوهم يف املنبوذين  

 :  كالمه سأله أندراوس وبني احلق يف ذلك، وبعد أن أمت املسيحالفريسيني

 من يرحم ويقسي من يقَسي؟       ولكن كيف جيب أن يفهم ما قال اهللا ملوسى من أنه يرحم            (
؛ بل ليدرك أن احلياة ورمحة       إمنا يقول اهللا هذا لكيال يعتقد اإلنسان انه خلُص بفضيلته         : أجاب يسوع 

 .٤)..اهللا قد منحهما له اهللا من جوده

                                                   
 ٢٠ - ١٧ : ١١٥برنابا ١
  ١ : ١١٦برنابا ٢
 ٦ -١: ١٢٤برنابا ٣
 ٣ -١: ١٦٦برنابا ٤
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 ١٦١

 املطلب الثالث
 تبشري أندراوس ووفاته

 
 :تبشري أندراوس باإلجنيل

لتأريخ حلياة احلواريني هو سفر أعمال الرسل ، وهو مل يشر           إن ما يعتمد عليه النصارى يف ا      
 .إىل أي عمل خاص قام به أندراوس ، وال إىل الرحالت اليت قام ا من أجل التبشري باإلجنيل

واجتمـاعهم   وجل ما ذكره هو تواجد أندراوس مع بقية احلواريني بعد صعود املسيح           
عمال اليت قام ا احلواريون إمجاالً ، ولكنه مل خيصص أي           ، مع جمموعة من األ     الدائم للصالة والعبادة  
 .١عمل قام به أندراوس

ذكر للرحالت التبشريية اليت قام ا أندراوس من أجل تبليـغ  إال أنه ورد يف التقليد النصراين     
 .بشارة اإلجنيل

ض ، فـإن الـبع    ٢ وفيما يرى البعض أن هذه الرحالت من قبيل التقليد الذي ال يعتمد عليه            
 .٣اآلخر يذكر هذه الرحالت على أا وقائع تارخيية ثابتة ال تقبل التشكيك

 يف أورشـليم بـضع      وتذكر بعض روايات التقليد أن أندراوس بعد استقراره مع احلواريني         
  من أجل رسالة املسيح     وتعرضه لالضطهادات مع سائر احلواريني     ، املسيح   سنوات عقب صعود  

    جه حنو منطقة يف مشال البحر األسود، تقع يف تالل القوقاز تعرف            ، ترك أندراوس أورشليم وتو
، وملوقع سكيثيا جنويب روسيا اختذت هـذه         ، فبشر فيها باإلجنيل وتبعه كثري من الناس       ٤باسم سكيثيا 

 .٥األخرية من أندراوس قديساً خاصاً ا

                                                   
 .من هذا البحث) ٢٨٤(  صدوار احلواريني بعد املسيحأانظر تفصيل األعمال املنسوبة إىل احلواريني يف فصل  ١
، كما تعترب دائرة املعارف الكتابية مجيع القصص املتعلقة برحالت أندراوس التبشريية من قبيل              )٣/٧١(رجال الكتاب املقدس    : انظر ٢

 )١/٤٨١(يفية، انظر الدائرةاهلرطقات املذكورة يف الكتب األبوكر
 )١/٦٩(موسوعة آباء الكنيسة: انظر ٣
 ، وكانت قدمياً موطناً لشعب عرفوا بالسكيثيني ، وهم من الشعوب اهلندية اآلرية ، وكانوا من                 هي املعروفة حالياً برومانيا   : سكيثيا   ٤

 جاورهم يف غرب آسيا ، وكانوا لفترة مـن الـزمن   الشعوب البدوية املتوحشة ،  عرفوا بدوام ترحاهلم وبشنهم احلروب على كل من   
حلفاء لإلمرباطورية اآلشورية ، ولكنهم ثاروا عليها فيما بعد ، وقد بدأوا زحفهم حنو منطقة الشرق األوسط يف القرن الثامن قبل امليالد                      

 )٣٩٩ -٣٩٨/ ٤(يةدائرة املعارف الكتاب: انظر. حىت وصلوا إىل حدود مصر فصدهم عنها بسماتيك األول فرعون مصر
 )١/٦٩(موسوعة آباء الكنيسة: انظر  ٥
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 ١٦٢

كلـة  ه قوماً من أ   ومن هناك انتقل أندراوس إىل املنطقة اجلنوبية من البحر األسود حيث واج           
 مـن   الذي اختري  ١"متياس" وكان يرافقه يف هذه الرحلة    ،    فنشر بينهم تعاليم املسيح    حلوم البشر 

 .سخريوطي بعد خيانتهإل خلفاً ليهوذا اقبل احلواريني

 

 قرب  ٢ مناطق البارثينيني  - حبسب التقليد النصراين   -    ومن املناطق اليت بشر فيها أندراوس     
 .٣- احلواري- برثلماوس كان معه والبحر األسود،

، حيث اعتـرب          ويذكر كذلك أن بشارة أندراوس امتدت غرباً لتصل إىل القسطنطينية         
، حىت وصل إىل جنويب اليونان حيث       ومن هناك إىل اليونان متنقالً بني مناطق عدة         مؤسساً لكنيستها،   

 .٤بشر وآمن على يديه الكثريون

 

 :وفاة أندراوس
إمنـا ذكـرت    و، وال أين كانت وفاته،        أندراوس ة حياة   عهد اجلديد ذكر لنهاي    يرد يف ال   مل

 .الروايات النصرانية التقليدية أقواالً شىت يف ذلك

 .٥نه مات رمجاً باحلجارة يف سكيثيا فجاء يف إحدى الروايات أ

 .٦)م٦٠( نه مات مصلوباً يف اليونان وجاء يف رواية أخرى أ

 يف احلديث عن قرب أندراوس فقيل إن رفاته نقل إىل اسكتلندة يف              ومتعن الروايات النصرانية  
القرن اخلامس امليالدي، إىل مكان عرف فيما بعد باسم القـديس أنـدراوس، ومـن مث اعتـربت                  

، واختذت من هيئة الصليب الذي صلب         أندراوس قديساً خاصاً ا    -كما اعتربت روسيا  -اسكتلندة
 .٧اشعاراً خاصاً x ((عليه أندراوس

                                                   
 )١/٦٩( موسوعة آباء الكنيسة:انظر ١
 ، نسبة إىل فرتيا أو بارثيا وكانت يف األصل مقاطعة صغرية إىل اجلنوب الشرقي من حبر قزوين ، مث                    أنفسهم الفرتيون هم  : البارثينيون ٢

 حدود اهلند شرقاً وإىل ر موداريا مشاالً ، وظلت ملدة قرون منافساً عنيداً لرومـا                 أصبحت هلم إمرباطورية امتدت من الفرات غرباً إىل       
 وقد اعتمدوا  إىل حد ما على التـراث والثقافـة اليونانيـة               - يف بالد ما بني النهرين     –وكانت يف مناطقهم مستعمرات يهودية كبرية       
 )٢٩ -٦/٢٦(رة املعارف الكتابية دائ: انظر. وكانت تنتشر بينهم العربانية والسريانية أيضاً 

 )١/٤٨١(، دائرة املعارف الكتابية)١/٦٩(موسوعة آباء الكنيسة ٣
 )١/٦٩(موسوعة آباء الكنيسة:انظر ٤
 )١/٤٨١(دائرة املعارف الكتابية: انظر ٥
 )٣/٧١(رجال الكتاب املقدس :انظر  ٦
 )٧٠/ ١(موسوعة آباء الكنيسة : انظر ٧
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 ١٦٣

 أندراوس فقط وأن باقي جثمانه       اسكتلندة إمنا هو ذراع     وترى روايات أخرى أن املدفون يف     
 .١شف يف القسطنطينية يف عهد متأخراكت

 من باب الروايات التقليدية النصرانية اليت يظهر التضارب فيها واضحاً            هو كل ما تقدم  و    
جعاً يعتمد عليه يف توثيق املعلومات، بل هـي         وال يعتمد عليها كثريون من النصارى، وال يعدوا مر        

ولذا فإن هذه   أشبه باحلكايات الدارجة على األلسنة تتناقلها األجيال دون أن يكون هلا سند يوثقها،              
 .احلكايات وتلك الروايات تأيت يف أغلب األحيان شديدة التضارب والتناقض

   إىل هذه الدرجة     املسيح يحواري من   ثري التساؤل إذ كيف مل سرية حواري      وهذا مما ي  
       معت من أماكن متفرقـة  فال يدرى عن حياته وال عن شخصه شيء سوى تلك النتف اليسرية اليت ج

 .  للروايات املشكوك يف صحتها واليت يناقض بعضها بعضاًسوى ذلك فمرده، أما  يف الكتاب املقدس

 

                                                   
  )١/٤٨١(تابيةدائرة املعارف الك: انظر ١
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 املبحث الثالث
يوحنا ابنا زبدي يعقوب و 

  معاً(سرية ابين زبدي : املطلب األول(. 
  سرية يعقوب بن زبدي: املطلب الثا�ي. 
  سرية يوحنا بن زبدي: املطلب الثالث. 
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 املطلب األول
  ١)معاً(سرية ابين زبدي 

 

ا  االثين عشر، وقد ورد ذكرمه    ا زبدى من متقدمي احلواريني    بنويوحنا ا  يعقوب    األخوان يعترب
احلـواريني يف    برنابا كذلك ضـمن      ا، كما ذكرمه  ٢ يف العهد اجلديد    الواردة يف قوائم أمساء احلواريني   

 .٣قائمته

 .٥، أو يتعقب ، ويأيت كذلك مبعىن حيل حمل٤ويعقوب اسم عربي معناه ميسك بالعقب

    ٦أما اسم يوحنا فهو الصيغة اليونانية لالسم العربي يوحانان أو يهوحانان ، ومعنـاه حنـان         
 .٧أو يهوه منعم

، استناداً إىل ٨ن أسرة زبدى كانت من األسر املرموقة اجتماعياً يف ذلك العصر      ويرى البعض أ  
 مرقس الذي ذكر فيه اتباع ابين زبدى للمسيح والذي يوضحه نص ،  الوضع املادي هلذه األسرة

 : ، جاء يف إجنيل مرقس أما كانا يف السفينة مع أبيهما برفقة أجراء كانوا يعملون لدى األبوفيه

ر من هناك قليالً فرأى يعقوب بن زبدي ويوحنا أخاه يف القارب يصلحان الـشباك               مث سا (
 . ٩)فدعامها يف احلال ليتبعاه ، فتركا أبامها زبدي يف القارب مع األجراء وتبعاه

كما أن يوحنا كانت له معرفة برئيس الكهنة خولت له دخول جملسه يف اليوم الذي قـبض                 
 .١٠ ليستطلع األمر وكان برفقته بطرس-يل حسب رواية األناج-فيه على يسوع

                                                   
عمدت إىل تقسيم هذا املبحث اخلاص بابين زبدي إىل ثالثة مطالب يف أوهلا احلديث عن سرية ابين زبدي جمتمعني ، مث يف املطلـبني                         ١

 بعض املواقـف    اآلخرين أفردت احلديث عن كل منهما ، وإمنا فعلت ذلك ألن النصوص اليت حتدثت عن ابين زبدي جتمعهما تارة يف                   
بينما ينفرد كل منهما مبواقف أخرى ، فقسمت املبحث إىل التقسيم املشار إليه بغية التنظيم ومجع متعلقات القضية الواحدة يف موضـع         

 .واحد
 .وما بعدها من هذا البحث) ٦٥(انظر هذه القوائم ص ٢
 ١٥: ١٤برنابا  ٣
 )٨/٢٨٧(دائرة املعارف الكتابية ٤
فهـو يف  (  ، ويقول إلياس مقار أن اسم يعقوب ترجم بألفاظ عدة يف لغات خمتلفـة   )٢١٩( الكتاب املقدس ص   قاموس أعالم : انظر ٥

 )٩٢/ ٣(رجال الكتاب املقدس" ) . جاجو"، ويف أسبانيا " جاك"، ويف فرنسا " جيمس"إجنلترا 
 )٣٣٦/ ٨(دائرة املعارف الكتابية: انظر ٦
 )٢٢٦(قاموس أعالم الكتاب املقدس ص:انظر ٧
 )٢٩٢/ ٨( انظر يف ذلك دائرة املعارف الكتابية ٨
 ٢٠ -١٩: ١مرقس ٩
  =، وهو" التلميذ اآلخر"   وإمنا أشار إليه بـ ، ، وستالحظ هناك أن النص مل يصرح باسم يوحنا١٦ -١٨:١٥انظر يف ذلك يوحنا ١٠
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 يف ذلك إىل أن اسـم       ةستند، م  بعض املراجع     ، كما تذكر   ويعقوب هو األخ األكرب ليوحنا    
أنه بعرف دائماً ن يوحنا يجلديد ، وباعتبار أ   يعقوب يسبق دائماً اسم يوحنا حيثما ذكرا معاً يف العهد ا          

حيث ذكر أن يعقـوب     ،  ١واحدة يف سفر أعمال الرسل    أخو يعقوب ومل يعكس هذا الوضع إال مرة         
 .٢هو شقيق يوحنا

 ورد   اليت،    أن أم يعقوب ويوحنا قد تكون هي سالومة امرأة زبدي          ٣و تذكر بعض املراجع   
 .٤امسها يف إجنيل مرقس ضمن النساء اللوايت حضرن حادثة الصلب

وعلـى هـذا     ،   يح   كانت أختاً ملرمي العذراء أم املـس       وترى مراجع أخرى أن سالومة    
وقد أورده  ،  ، إال إن هذا الرأي ليس له ما يعضده           االعتبار فيعقوب ويوحنا مها ابنا خالة املسيح      

 . ٥من أورده على سبيل الظن ومل يكن له سند يوثقه

 ، كما ذكر     اسم بوانرجس أي ابين الرعد     يعلى األخوين ابين زبد     وقد أطلق املسيح    
لعل السبب أما    ( :يقول مىت هنري يف سبب هذه التسمية       ،   ٦ء احلواريني ذلك مرقس يف قائمته ألمسا    

كانا يتسمان بصوت عالٍ قوي فكانا كارزين كالرعد ، أو لعل ذلك يشري باألحرى إىل مـا كانـا                   
 .٧)يتسمان به من محاسة وغرية

 

 : واتباعهما لهمعرفتهما باملسيح 
  ، وقد دعامها املـسيح     بدعوة املسيح   األخوان ابنا زبدي من أوائل املؤمنني        يعترب  

 .إىل اتباعه ومها يعمالن يف صيد السمك فترك شباكهما وتبعاه حاالً

                                                                                                                                                  
، وترى بعض املراجع " تلميذ الذي كان يسوع حيبهال"أمر متكرر يف إجنيل يوحنا يف اإلشارة إىل أحد التالميذ ذا الوصف أو بوصف      =

 )٣٣٩ – ٣٣٨/ ٨(دائرة املعارف الكتابية : النصرانية أن املراد اتني اإلشارتني هو يوحنا بن زبدي ، انظر
 ٢: ١٢أعمال١ 
يوحنا ويعقوب  : (ب بقوله   ، و قد ذكر برنابا يف قائمته ألمساء احلواريني اسم يوحنا قبل يعقو            ) ١/٩٠(موسوعة آباء الكنيسة  : انظر   ٢

 ١٥: ١٤برنابا). ابنا زبدي
 )١/٩٠(موسوعة آباء الكنيسة: انظر ٣
 ٤٠: ١٥مرقس ٤
رجال الكتـاب   : ، إال أن إلياس مقار يرجح هذا الرأي ويرى أنه األقرب إىل الصواب، انظر             ) ٨/٢٩٢(انظر دائرة املعارف الكتابية    ٥

  )٩٢/ ٣(املقدس 
 ١٧: ٣مرقس: انظر ٦
 )٣١٣/ ١( الكامل للكتاب املقدسالتفسري ٧
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 كان ميشي على شاطيء حبرية اجلليل حني رأى          مرقس أن املسيح   يذكر كل من مىت و    
ين  وسار من هناك فرأى أخـو       (، بطرس وأخاه أندراوس فدعامها التباعه فاستجابا وتركا شباكهما       

آخرين مها يعقوب بن زبدي ويوحنا أخوه يف القارب مع أبيهما يصلحان شباكهما فدعامها ليتبعـاه                
 .١)فتركا القارب وأبامها وتبعاه حاالً

 ، مفادهـا أن املـسيح      لمسيح ويوحنا ل  وقد ذكر لوقا قصة أخرى التباع يعقوب      
لسمعان بطرس فركبه وأمره أن      فرأى قاربني أحدمها     ٢كان حيدث مجعاً على شاطيء حبرية جنيسارت      

 ففعـل    أن يرمـي الـشبكة     أمر بطرس ، وبعد أن انتهى      يبحر به مث جلس يعلم اجلموع من القارب       
 :فأمتألت الشبكة حىت عجزوا عن رفعها وطلبوا جندة من يف القارب اآلخر 

اخرج من قاريب يـا رب      : ولكن ملا رأى مسعان بطرس ذلك جثا عند ركبيت يسوع وقال          (
، فقد استولت الدهشة عليه وعلى مجيع الذين كانوا معه لكثرة الـصيد الـذي                نسان خاطئ ألين إ 
، وكذلك على يعقوب ويوحنا ابين زبدي اللذين كانا شريكني لـسمعان، وقـال يـسوع                 صادوه
ال ختف، منذ اآلن تكون صائداً للناس، وبعدما رجعوا بالقاربني إىل الرب تركوا كل شـيء                : لسمعان

 .٣)وتبعوا يسوع

 

 : مكانة ابين زبدي بني احلواريني
العهد اجلديد ضمن    أسفار   ا، إذ تذكرمه    املقربني من املسيح   يعد ابنا زبدي من احلواريني    

، وهذه الثالثية تتمثل يف بطرس ويعقوب        من بني احلواريني       احللقة األقرب إىل املسيح    ثالثية تعد 

                                                   
 ٢٠ -١٩: ١مرقس:  ، وانظر٢٢ -٢١: ٤مىت ١
 )٢٧٦(هي نفسها حبرية اجلليل، انظر قاموس الكتاب املقدس ص: حبرية جنيسارت ٢
  ، وقد ورد يف إجنيل يوحنا نص فسره البعض بأن املبهم فيه هو يوحنا بن زبدي ، وهو النص الذي ذكر فيه يوحنـا                        ١١ -٨: ٥لوقا ٣

 بعد يوم واحد من تعميده بيد يوحنا املعمدان ، فذكر يوحنا أن املعمدان بعد تعميده املسيح                 اتباع أندراوس وتلميذ آخر للمسيح      
        هذا هو محل اهللا ، فلما مسع التلميذان كالمه تبعا          : فنظر إىل يسوع وهو سائر فقال        (  بيوم واحد كان واقفاً مع اثنني من التالميذ

  أين تقيم ؟ أجاما تعاليا وانظرا ، فوافقاه          - أي يا معلم   -رايب  : ماذا تريدان ؟ فقاال     : ت يسوع فرآمها يتبعانه فسأهلما      يسوع ، والتف  
ورأيا حمل إقامته وأقاما معه ذلك اليوم وكانت الساعة حنو الرابعة بعد الظهر ، وكان أندراوس أخو مسعان بطرس أحد هذين اللذين تبعا              

 ، ومل يذكر يوحنا من هو التلميذ اآلخر الذي رافق أندراوس، لكن بعض املراجع        ٤٠ – ٣٦: ١يوحنا). كالم يوحنا    يسوع بعدما مسعا  
وأقـول  ) ٣/٦٦(، رجال الكتاب املقدس     ) ١/٦٨(موسوعة آباء الكنيسة  : انظر.النصرانية تذكر أن التلميذ اآلخر هو يوحنا بن زبدى          

 مما يقوي الرأي القائل بأن كاتب اإلجنيل الرابع ليس هو يوحنا بن زبدي حواري املـسيح                 إن عدم التصريح باسم يوحنا يف هذا النص         
      إذ لو كان ابن زبدي هو كاتب اإلجنيل ملا أغفل ذكر امسه              -من هذا البحث  ) ٤(هامش   ) ١٨٤( انظر ص  – بل هو يوحنا آخر  

 .يف نقطة مهمة كهذه
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اقف وحـوادث شـهدوها دون بقيـة         الثالثي مو  ، وقد ذكر العهد اجلديد هلذا      ويوحنا ابين زبدى  
 .احلواريني مما يدل على تقدمهم على البقية

 املذكورة يف العهد اجلديد متصدرة      م كذلك أن مجيع قوائم أمساء احلواريني      يدل على تقدمه  
 .١بأمساء هؤالء الثالثة

 ا  اعمال اليت قام   ولأل ما زبدى بيان ملكانته   بينف اليت ذكرها العهد اجلديد ال     ويف إيراد املواق  
وهو ما سأشرع فيه فيما يلي ، وسأفصل أوالً النصوص اليت ذكرما معاً ، مث أفـرد الكـالم عـن                     

 .النصوص اليت تناولت كالً منهما بانفراد 

 

 :مواقف ابين زبدي يف العهد اجلديد
لـيت   وإىل األعمال ا   مامواقف عدة تشري إىل مكانته    ذكرت أسفار العهد اجلديد البين زبدي       

وتعترب يف مجلتها تأرخياً لسريما ، إذ إن هذه النصوص متثل ما يعتمده النصارى يف كتابـة                  ا،   اقام
سري احلواريني ، ومعظم ما ورد خارج إطار هذه النصوص فإن كثريين من النصارى يرون أنه مـن                  

 .يت تنقلهاباب التقاليد اليت ال ميكن االعتماد عليها لتضارا يف الروايات واألحداث ال

 .وهذه هي املواقف اليت ذكرها العهد اجلديد البين زبدي

 
 :املوقف األول

  يد املسيح ب ن حضر حادثة شفاء محاة مسعان      مم ا كان  زبدي بينذكر مرقس يف إجنيله أن ا     
 وحاملا غادروا اجملمع دخلوا بيت       ( ومن معه من جممع لليهود      وكان ذلك بعد انصراف املسيح    

، وكانت محاة مسعان طرحية الفراش تعاين من احلمى، ففي          ، ومعهم يعقوب ويوحنا    سمسعان وأندراو 
احلال كلموا يسوع بشأا فاقترب إليها وأمسك بيدها وأضها فذهبت عنها احلمى حاالً وقامـت               

 .٢)ختدمهم

 

                                                   
 .وما بعدها من هذا البحث) ٦٥( راجع القوائم ص ١
 . ، ومل يذكر األخريان شهود يعقوب ويوحنا احلادثة٤١ – ٣٨: ٤ ، و لوقا١٧ -١٤: ٨، وانظر القصة يف مىت٣١ -١:٢٩مرقس ٢
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 :املوقف الثاين
بنة رئـيس    ا   معجزة إحياء املسيح    ولوقا ، وفيه شهود ابين زبدي      وهو مما ذكره مرقس   

  اجملمع الذي كان قد التجأ إىل املسيح ليشفي ابنته من مرضها، مث جاءه من أخربه بأن الفتاة قد ماتت                  
، ومل يدع أحداً يرافقه إال       ال ختف آمن فقط   : ولكن يسوع ما أن مسع بذلك حىت قال لرئيس اجملمع         (

جللبة والنـاس يبكـون     ، ووصل إىل بيت رئيس اجملمع فرأى ا        بطرس ويعقوب ويوحنا أخا يعقوب    
 . بل هي نائمةملاذا تضجون وتبكون؟ مل متت الصبية: ، فلما دخل قال هلم ن كثرياًوويولول

 بية وأمها والذين كانوا يرافقونه    ، أما هو فأخرجهم مجيعاً مث أخذ معه أبا الص           فضحكوا منه 
قـومي  : ك أقـول  ، أي يا صبية ل     طليثا قومي : وإذ أمسك بيدها قال   ،  ودخل حيث كانت الصبية     

 .١)فنهضت الصبية حاالً وأخذت متشي

 

 :املوقف الثالث
 الـيت   –ة التجلي    حادث كتاب األناجيل الثالثة اُألول ، وفيه شهود ابين زبدي        وهو مما ذكره    

 : للحادثة مىت ، ونص  مع املسيح -٢سبق ذكرها

نفراد إىل جبل   م على ا  وصعد  ،  خاه  أ وبعد ستة أيام أخذ يسوع بطرس ويعقوب ويوحنا          (
 وإذا موسى وإيليا قد ظهرا       ، فشع وجهه كالشمس وصارت ثيابه بيضاء كالنور      ،  مامهم  عال وجتلى أ  

 .٣).. يتحدثان معهمهل

                                                   
 ، وقد ذكر مىت أيضاً احلادثة ، ولكنه مل يذكر مرافقة بطرس ويعقـوب ويوحنـا                 ٥٦ -٤٩:  ى   ٨ ، و لوقا   ٤٢ – ٣٦: ٥مرقس ١

 ٢٦ - ٢٣: ٨مىت:  انظرللمسيح
من هذا البحث ، حيث أوردت نص احلادثة بتمامه ، وذكرت هناك أن هذه احلادثة مما أورده برنابـا يف اإلجنيـل                       ) ٨١( انظر ص  ٢

 .املنسوب إليه ، ولكنه أضاف نفسه إىل هؤالء الثالثة باعتباره أحد احلواريني االثين عشر
 ٣٠ - ٢٨: ٩، و لوقا٤-٢: ٩  و مرقس٣ -١: ١٧مىت ٣
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 :املوقف الرابع
 فأرسل قدامه بعض    ( كان يف طريقه إىل أورشليم        وفيه أن املسيح  ،  وهو مما ذكره لوقا     

؛ ألنه كـان     ، ولكنهم رفضوا استقباله    عدوا له مرتالً فيها    لي ١الرسل فذهبوا ودخلوا قرية للسامريني    
يارب أتريد أن نأمر بأن ترتل      : ، فلما رأى ذلك تلميذاه يعقوب ويوحنا قاال        متجهاً صوب أورشليم  

 .٢)النار من السماء وتلتهمهم؟ فالتفت إليهما ووخبهما، مث ذهبوا إىل قرية أخرى

وبعد أيام مر يسوع جبانب مدينة      :( ه هذا املوقف فقال   وقد ذكر برنابا يف اإلجنيل املنسوب إلي      
يـا  :  فلم يأذنوا له أن يدخل املدينة، ومل يبيعوا خبزاً لتالميذه، فقال يعقوب ويوحنا عندئذ              للسامريني

أجاب يـسوع إنكـم ال       معلم أال تريد أن نضرع إىل اهللا لريسل ناراً من السماء على هؤالء الناس؟             
 .٣)تتكلموا هكذاتعلمون أي روح يدفعكم ل

                                                   
وكانت عاصمة مملكة إسـرائيل    " نابلس"و  " شكيم"ن فرق اليهود ، ونسبتهم إىل السامرة اليت عرفت أيضاً بامسي            هم م : السامريون   ١

 ، وخيتلف اليهود يف حتديد أصل هؤالء السامريني ، فالسامريون أنفسهم يرون أم من نـسل                 الشمالية اليت أُسست بعد سليمان      
ون أن أصول السامريني تعود إىل من بقي من اليهود اجلهلة يف فلسطني بعـد الـسيب                  ، وأما غري السامريني من اليهود فري       هارون  

البابلي ، ويرى آخرون رؤية أكثر تشدداً إذ يقولون إن أصول السامريني ليست يهودية ، بل هم ممن جاء م ملك آشور مـن بابـل                          
ن اجلوييم املتعاونني مع أعداء اليهـود ، ويـستندون إىل           ووطنهم يف السامرة بعد السيب ، فهم يف األصل مجاعة من أخالط الناس وم             

  والذين يقولون بذلك ال يسمون السامريني ذا االسم بل      - سفر امللوك الثاين اإلصحاح السابع عشر      –نصوص يف التوراة تدعم رأيهم      
رياً من اليهود ينفون عن الـسامريني        جاءوا مع اآلشوريني من كوت القريبة من بابل، وعلى ذلك فإن كث            نيسموم الكوتيني أي الذي   

 .االنتساب إىل إسرائيل أو اإلميان بإله إسرائيل
اإلميان مبوسـى   : أوهلا أم يؤمنون بإله واحد وبأن هذا اإلله روحاين حبت ، وثانيها           :  وتتلخص عقائد السامريني يف أربع نقاط رئيسة      

ى بأسفارها اخلمسة وتقديسها وبأا كالم اهللا ، ورابعها اإلميان بأن جبل جرزمي             رسول اهللا وأنه خامت رسله ، وثالثها اإلميان بتوراة موس         
اجملاور لنابلس هو املكان املقدس احلقيقي وهو القبلة الوحيدة لبين إسرائيل ، أما جبل صهيون الذي يعتقد اليهود أن داود اختاره ليكون                      

، وأن داود وسليمان غريا القبلة القدمية ، واألنبياء الذين ظهروا بعد موسـى              قلعة الدفاع عن مملكته فريى السامريون أنه قاعدة الكفر          
 وال يؤمنـون    - سوى فتاه يوشع بـن نـون       –غريوا شكل الدين وحرفوه ، وبناء على ذلك فهم ال يؤمنون بأي نيب جاء بعد موسى                 

فون إليها أحياناً سفر يوشع باعتباره خادم موسـى  باألسفار األخرى من العهد القدمي ، فاملعتمد لديهم هي األسفار اخلمسة فقط ويضي            
        دمشق   –دار القلم   : حسن ظاظا ، ط   : الفكر الديين اليهودي أطواره ومذاهبه      : انظر  .  ، وأن موسى عهد إليه باخلالفة من بعده 

 .بتصرف) ٢٠٨ -٢٠٥(ص) م١٩٩٥ -هـ١٤١٦(الطبعة الثالثة 
ميكن محله على أن    ١٠:٥مىت) وال تدخلوا مدينة سامرية   : (  قوله للتالميذ  املسيح  وعلى هذا االعتبار فإن نص مىت الذي ينسب إىل          

 تالميذه عن التوجه إليهم أو   ولذلك ى املسيح   - خاصة م   الذين جاءت دعوة املسيح    -السامريني مل يكونوا من بين إسرائيل     
 .دخول مدم

 مع  – إذ فيه أن التالميذ دخلوا قرية للسامريني          منها نص لوقا يف املنت     ولكن مثة نصوص أخرى ختالف رؤية هذا النص إىل السامريني ،          
 ألنه كان متجهاً     وفيه كذلك أن السامريني قد رفضوا استقبال املسيح          - كان قد اهم عن دخول مدن السامريني       أن املسيح 

ال يروا القبلة الصحيحة لليهود بل يـرون نـابلس            والسامريون بعقيدم ال يقدسون أورشليم و       - قبلة العبادة اليهودية   -إىل أورشليم 
 . هي قبلتهم- جبل جرزمي-واجلبل املقدس املطل عليها

 ٥٦ - ٥٢: ٩لوقا ٢
 ٣ -١: ٦٣برنابا ٣
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 مث ضرب هلم أمثلة من لطف اهللا بعباده ومن ذلك ما حل بأهل نينوى حني غضب علـيهم                  
  أمثلة وبخ   ، وعدد هلم املسيح    يونس فخرج فالتقمه احلوت ورأف اهللا بأهل بلدته فتاب عليهم         

 :ما أن قاال، فكان من شأ على ما مها به من طلب إنزال العذاب بتلك املدينةخالهلا يعقوب ويوحنا

 .١)ليكن كذلك: ، فأجاب يسوع  يا سيد إننا أخطانا فلريمحنا اهللا(

ويالحظ الفرق بني ما ورد يف نص لوقا ونص برنابا ففي األول ذكر أن التالميذ هـم مـن                   
  فيها مرتالً ، بينما يف الثاين أن املـسيح         ذهبوا إىل قرية السامريني وأرادوا أن يهيئوا للمسيح       

 .ن جانب القرية فلم يرحب به أهلهابنفسه مر م

كما أن برنابا ذكر أن يعقوب ويوحنا ندما على تسرعهما بطلب العقوبة ألهل القرية وطلبا               
 .الرمحة من اهللا ، ومل يشر لوقا إىل ذلك

 

 :املوقف اخلامس
موقف ذكره مىت و مرقس مع اختالف بينهما يف رواية اجلزء األول من احلادثة اليت تضمنها                

 ليعطي ابين زبدى مكانـة خاصـة لـدى          قف الذي يدور حول طلب تقدم به إىل املسيح        املو
 هي أم ابين زبدي ، بينما يف نص         ، ففي نص مىت ذُكر أن من طلب ذلك من املسيح            املسيح

 .مرقس أن ابين زبدي مها من طلب ذلك بنفسيهما

ارييه مبا سيحدث له     كان صاعداً إىل أورشليم حني أنبأ حو       جاء يف نص مىت أن املسيح     
فتقدمت إليه أم ابين زبدي ومها معها ، وسجدت له          (على أيدي رؤساء الكهنة والكتبة من اضطهاد        

أحدمها عـن ميينـك   : قل أن جيلس ابناي هذان   : ماذا تريدين؟ أجابت  : تطلب منه معروفاً ، فقال هلا     
نتما ال تدريان مـا تطلبـان    أ: واآلخر عن يسارك يف مملكتك ، فأجاب يسوع قائالً ليعقوب ويوحنا   

كأسي سوف تشربان ، أمـا      : نعم نقدر، فقال هلما   : أتقدران أن تشربا الكأس اليت سأشرا؟ أجاباه      
 .اجللوس عن مييين وعن يساري فليس يل أن أمنحه إال للذين أعده أيب هلم

: وقـال  وعندما مسع التالميذ العشرة بذلك استاؤوا من األخوين ، فاستدعاهم يسوع مجيعاً           
تعلمون أن حكام األمم يسودوم ، وعظماءهم يتسلطون عليهم ، وأما أنتم فال يكن ذلك بيـنكم                 
وإمنا أي من أراد أن يصري عظيماً بينكم فليكن لكم خادماً ، وأي من أراد أن يصري أوالً فيكم فليكن                    

 .٢)فدية عن كثريينلكم عبداً ، فهكذا ابن اإلنسان قد جاء ال ليخدم ، بل ليخدم ويبذل نفسه 

                                                   
 ٢٨ -٢٧: ٦٤برنابا ١
 ٢٨ -٢٠: ٢٠مىت ٢
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هذا هو نص مىت عن احلادثة ، وأما نص مرقس فقد نسب فيه الطلب إىل األخـوين ابـين                   
يا معلـم   :  عندئذ تقدم إليه يعقوب ويوحنا ابنا زبدي وقاال        : (زبدي وليس إىل أمهما ، يقول مرقس      

هبنا أن  : ؟ قاال له  ماذا ترغبان يف أن أفعل لكما     :  فسأهلما ب يف أن تفعل لنا كل ما نطلب منك ،         نرغ
 . وواحد عن يساركجنلس يف جمدك واحد عن ميينك

 أن تشربا الكأس اليت سأشرا أنـا؟       أنتما ال تدريان ما تطلبان، أتقدران       :  فقال هلما يسوع  
الكأس اليت سأشـرا    : إننا نقدر، فأجاما يسوع   : أو تتعمدا باملعمودية اليت سأتعمد ا أنا؟ فقاال له        

 وباملعمودية اليت سأتعمد ها سوف تتعمدان، أما اجللوس عن مييين ويساري فليس يل              ، سوف تشربان 
 .١)أن أمنحه إال للذين أعد هلم

 .مث باقي وقائع احلادثة لدى مرقس موافق ملا أورده مىت

 فيه جرأة وور     - أو من أمهما   -وترى بعض املراجع النصرانية أن هذا الطلب من ابين زبدي         
كما بدت جرأما وتفكريمها املتهور عندما طلبا أن تكـون هلمـا            : ( ملعارف الكتابية جاء يف دائرة ا   

 .٢)الصدارة معه يف جمده فيجلس أحدمها عن ميينه واآلخر عن يساره

هنا االلتماس الطموح الذي تقدما بـه إىل        :( ويقول مىت هنري تعليقاً على طلب ابين زبدي       
لة على درجة إمياما العميق ، وجهلهما املطبق حني توقعا          كانت ثقتهما يف ملكوته تعد دال     ..حاملسي

 حتيطه مظاهر القوة اإلهلية  مث إما توقعا أن يكونا من رجال هذه اململكـة                ٣أن يكون ملكوته زمنياً   
البارزين ، مل يطلبا عمالً يف هذه اململكة بل طلبا جمداً فقط ،ومن احملتمل أن الكلمة األخرية يف حمادثة                   

 ، لقـد أسـاءوا      ٤"يف اليوم الثالث يقوم     : "  السابقة أعطتهما فرصة هلذا الطلب ، وهي أنه          املسيح
 .استغالل ما قاله املسيح بغية تعزيتهما

                                                   
 ٣٠ -٣٥: ١٠مرقس ١
 )٢٩٢/ ٨(دائرة املعارف الكتابية  ٢
 . ثانية وإقامته مملكته ، وهم خمتلفون حول هذا اجمليء املسيحيشري مىت هنري إىل معتقد النصارى حول جمئ ٣
ها حنن صاعدون إىل أورشليم حيث يسلم ابن اإلنسان إىل رؤساء الكهنـة              : ( - حسب رواية مىت   –كان آخر ما تكلم به املسيح        ٤

ه ، ولكنه يف اليوم الثالث يقوم، فتقدمت        والكتبة فحكمون عليه باملوت ، ويسلمونه إىل أيدي األمم  فيسخرون منه وجيلدونه  ويصلبون              
 ٢٠ - ١٨: ٢٠مىت....) إليه أم ابين زبدي
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وكان مثة حكمة   ....  إن البعض ال يتحملون التعزيات ، لكنهم حيولوا إىل أغراض خاطئة          
 .٢)١ا هي وليس طلبهمايف توجيه هذا السؤال من قبل أمهما حىت يبدو وكأنه طلبه

جـواب املـسيح هلـذا      : (مث علق هنري على جواب املسيح على هـذا الطلـب فقـال            
وجهه ليس لألم ولكن لالبنني الذين دفعاها إىل هذا ، وقد وبخ اجلهل واخلطأ املتمثـل يف                 ..االلتماس

 ٣")لستما تعلمان ما تطلبان: "هذا االلتماس 

إمنا كان يتنبأ باآلالم واالضطهادات     )  سوف تشربان  كأسي: (مث ذكر أن املسيح بقوله هلما       
 . ٤اليت ستقع عليهما

 

 :املوقف السادس
ة عدد من تالميذه فقال     كان يغادر اهليكل برفق    وفيه أن املسيح     ،وهو مما ذكره مرقس     

أترى هـذه املبـاين     : ، انظر ما أمجل هذه احلجارة وهذه املباين، فأجابه يسوع          يا معلم : (له أحدهم 
 وفيما هو جالس على جبل الزيتـون مقابـل          يترك منها حجر فوق حجر إال ويهدم ،       ظيمة؟ لن   الع

أخربنا مىت حيدث هذا؟ وما هي العالمة       : اهليكل سأله بطرس ويعقوب ويوحنا وأندراوس على انفراد       
 .٥)عندما توشك هذه األمور أن تتم؟

 

 :املوقف السابع
 األخرية قبل واقعة الصلب، وفيها اختيار       وهو موقف ذكره كل من مىت ومرقس يف األحداث        

 : لبطرس وابين زبدى حني ذهب إىل البستان للصالة ، جاء يف إجنيل مىتاملسيح

                                                   
  اليت تقدمت إىل املسيح - أي أم يعقوب–ومن املرجح أن سالومة أمه     : (يقول إلياس مقار عن سبب طلب أم ابين زبدي هذا الطلب           ١

 العذراء مرمي ، وأا حبكم هذه القرابة اجلسدية ظنت أـا            بطلب أن يكون أحد ابنيها عن ميني السيد واآلخر عن يساره كانت أخت            
 وابين  ، وقد تقدم أن أمر هذه القرابة بني املسيح        ) ٩٢/ ٣(رجال الكتاب املقدس  ) . تستطيع الوصول إىل مقاعد احلكم مع املسيح        

 )١٥٦( ما سبق صزبدي مما مل حيسم فيه األمر بنص موثّق ، بل كان املرجع فيه إىل الظن والتخمني ، انظر 
 )١٩٧/ ١(التفسري الكامل للكتاب املقدس ٢
 .املرجع السابق ٣
 .املرجع السابق ٤
 ، وقد ذكر كل من مىت ولوقا احلادثة ، ولكنهما مل يذكرا أن األربعة كانوا هم السائلني ، وإمنا نسبا الـسؤال إىل          ٤ -١: ١٣مرقس ٥

 ٧ - ٥ :٢١ ، و لوقا٣ -١: ٢٤مىت: مجاعة التالميذ ، انظر
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اجلسوا هنا ريثما أذهب    :  مث ذهب يسوع وتالميذه إىل بستان يدعى جثسيماين وقال هلم          (
نفـسي  : آبة، فقال هلم  إىل هناك وأصلي، وقد أخذ معه بطرس وابين زبدي، وبدأ يشعر باحلزن والك            

 .١)حزينة جداً حىت املوت، ابقوا هنا واسهروا معي

 

 :املوقف الثامن
 بعد قيامتـه       حادثة ظهور املسيح   ، وفيه شهود ابين زبدي    وهو مما انفرد يوحنا بذكره      

ون السمك وكان من     لعدد من تالميذه قرب حبرية اجلليل وهم يصطاد        - حسب االعتقاد النصراين   -
بعد ذلك أظهر يسوع نفسه للتالميذ مرة أخرى عند شاطئ          (: ا زبدي ، جاء يف إجنيل يوحنا      بينهم ابن 

، ونثنائيل وهو من     اجتمع مسعان بطرس وتوما املعروف بالتوأم     : ، وقد أظهر نفسه هكذا     حبرية طربية 
 .٢)، وتلميذان آخران قانا مبنطقة اجلليل، وابنا زبدي

 

                                                   
  )٨٢( ، وقد أوردت النص كامالً يف ترمجة بطرس ، انظر ص٣٥ -٣٢: ١٤، انظر كذلك مرقس٣٨-٣٦: ٢٦مىت ١
 ٢ -١: ٢١يوحنا ٢
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 ١٧٥

 :مواقف ابين زبدي يف إجنيل برنابا
 إضافة إىل املواقف اليت وافق      –ذكر برنابا يف اإلجنيل املنسوب إليه عدة مواقف البين زبدي           

 كغريهـا مـن مواقـف       – وهذه املواقف    -فيه ما ورد عنهما يف العهد اجلديد واليت أوردا سابقاً         
أو إجابـات     ال تعدو كوا يف أغلبها أسئلة يسألوا املسيح        -احلواريني املذكورة يف إجنيل برنابا    

 .عن أسئلة يسأهلمها هو

 .وفيما يلي عرض ملواقف ابين زبدي يف إجنيل برنابا

 :املوقف األول
 ، وأنـه    أن يعقوب ويوحنا ومعهما برنابا كانوا قد خرجوا حبثاً عن املسيح          ذكر برنابا   

 .بعد لقائهم به بشرهم بأن أحداً منهم لن يكون هو اخلائن الذي أنبأ عنه املسيح

كـان   أصابت حماصيل بلدة جائحةدت هذه األمور يف سياق قصة أوردها برنابا عن       وقد ور 
 فأمرهم بالـصوم والـصالة       ،  يستنجدون به   ، فلجأ األهايل إىل املسيح     نازالً فيها  املسيح  

 ورزقوا مبحاصيل وفـرية زادت       ، ففعلوا فكان أن رفع اهللا عنهم الضر       ،   عشرين يوماً تضرعاً إىل اهللا    
 ولـذلك    ، ١ فتشاور األهايل لينصبوا يسوع ملكاً عليهم فلما عرف ذلك هرب منهم           (م  عن حاجته 

، فقالوا   أما يسوع فوجده الذي يكتب ويعقوب ويوحنا      ،   ٢اجتهد التالميذ مخسة عشر يوماً ليجدوه     
 .يا معلم ملاذا هربت منا؟ فلقد طلبناك وحنن حزاىن، بل إن التالميذ كلهم طلبوك باكني: وهم باكون

ء يل ما سترونه  بعد برهة       يإمنا هربت ألين علمت أن جيشاً من الشياطني يه        : أجاب يسوع ف
وجيزة، فسيقوم علي رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب وسيطلبون أمراً من احلاكم الروماين بقتلي؛ ألم              
 خيافون أن اغتصب ملك إسرائيل، وعالوة على هذا فإن واحداً من تالميذي يبيعين ويسلمين  كمـا                

من نصب فخاً ألخيه وقع فيه      : بيع يوسف إىل مصر، ولكن اهللا العادل سيوثقه كما يقول النيب داود             
 .ولكن اهللا سيخلصين من أيديهم وسينقلين من العامل

هلم ـذا    ال يسلمين أحد منكم، فكان    : فخاف التالميذ الثالثة، ولكن يسوع عزاهم قائالً      
 .٣)شيء من العزاء

 
                                                   

 أن اجلمع الذين أجرى فيهم املسيح املعجزة        -)١٤٥(  اليت سبق ذكرها ص    -ذكر يوحنا يف إجنيله عقب حادثة إشباع اخلمسة آالف         ١
حقاً هذا هو النيب اآليت إىل العامل ، وعلم يسوع          : فلما رأى الناس اآلية اليت صنعها يسوع قالوا       : ( يقول يوحنا أرادوا أن ينصبوه ملكاً ،      

 ١٥ -١٤: ٦يوحنا).أم على وشك أن خيتطفوه ليقيموه ملكاً فعاد إىل اجلبل وحده
 ١٩ -١٧: ١٣٨برنابا ٢
 ١١ -١: ١٣٩برنابا  ٣

http://kotob.has.it



 ١٧٦

 :املوقف الثاين
 مرافقة ابين زبـدي ألم      يف األحداث اليت أعقبت الصلب    يف اإلجنيل املنسوب إليه      برنابا   ذكر

 ، مث     بعد أن ظنوا أن املصلوب هو املسيح       ، ومعهما برنابا من أورشليم إىل الناصرة        املسيح
زبدي  كان ابنا    تيقن من نبأ قيامة ابنها    سلت وأرادت أمه العودة     ،   عن قيامة املسيح   ملا شاع اخلرب  

  :-ظن أنه املسيحالذي كان ي-يف سياق أحداث ما بعد دفن يهوذا برنابا وبرنابا من مرافقيها ، يقول

  ورجع كل إىل بيته ومضى الذي يكتب ويوحنا ويعقوب أخوه مع أم يسوع إىل الناصـرة                (
ن يـسوع قـام      وأشاعوا أ   ، وهأأما التالميذ الذين مل خيافوا اهللا فذهبوا ليالً وسرقوا جسد يهوذا وخب           

حد عن يسوع الناصري إال كان حتت       ، فأمر رئيس الكهنة أن ال يتكلم أ       فحدث بسبب هذا اضطراب   
، فرجم وضرب ونفي من البالد كثريون؛ ألـم مل يالزمـوا             ، فحصل اضطهاد عظيم    عقوبة احلرم 

 .الصمت يف هذا األمر
 مات على الصليب فضرع وبلغ اخلرب الناصرة كيف أن يسوع أحد أهايل مدينتهم قام بعد أن     

، فلما مسعت العذراء مرمي هـذا        ن ابنها قام   أل الذي يكتب إىل أم يسوع أن ترضى فتكف عن البكاء         
فعادت العـذراء إىل     ،   ١، فإين إذا رأيته مت قريرة العني       لنذهب إىل أورشليم لننشد ابين    : قالت باكية 

 .٢)فيه أمر رئيس الكهنةأورشليم مع الذي يكتب ويعقوب ويوحنا يف اليوم الذي صدر 
 إليهم برفقة املالئكة ليثبتهم بعـد أن        مث ذكر برنابا ابين زبدي ضمن الذين نزل املسيح        

 فجاء يسوع حمفوفاً بالسناء إىل الغرفة اليت أقامت فيهـا مـرمي             :(ظنوا أنه صلب وقتل ، يقول برنابا      
تب ويوحنا ويعقوب وبطرس، فخروا     ، والذي يك  ٥ ولعازر ٤، ومرمي اجملدلية  ٣العذراء مع أختيها ومرثا   

    ال ختافوا ألين أنـا يـسوع       :  أمه واآلخرين عن األرض قائالً     ، فأض يسوع   من اهللع كأم أموات   
 .٦)وال تبكوا فإين حي ال ميت

                                                   
 ١١٨برنابا  ١
 ١: ٢١٩برنابا ٢
: ١٢يوحنا: هي أخت لعازر الذي أقامه املسيح من األموات ، وقد ورد ذكرها يف أكثر من موضع بإجنيل يوحنا انظر مثالً : مرثا  ٣
٢ -١ 
 )١٠٩(سبقت ترمجتها ص ٤
 ٤٤ -١: ١١يوحنا: أحد الذين أقامهم املسيح من األموات ، انظر قصته يف : لعازر ٥
 ١٣ -١٠: ٢١٩برنابا  ٦
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 ١٧٧

 آخر مرة قبل صعوده مرة أخرى إىل        مث ذكرمها برنابا أخرياً ضمن الذين جالسهم املسيح       
 أوصانا يسوع أن ندعو تالميذه املخلصني لريوه، فجمع حينئذ يعقـوب             مث  (:السماء ، يقول برنابا   

 وكثريين آخرين من االثنني والسبعني، وأكلوا مـع         ٢ ويوسف ١ويوحنا التالميذ السبعة مع نيقودميوس    
 .٣)يسوع

 

                                                   
دائرة املعارف : انظر. يني األغنياء ، آمن باملسيح واتبع دعوته ، وكان أحد أعضاء جملس اليهود األعلىأحد الفريس: نيقودميوس ١

 )١١٦/ ٨(الكتابية
 ولكنه احـتفظ بإميانـه      – اجمللس األعلى لليهود     –كان رجالً غنياً من أتباع املسيح ، وكان عضواً يف السنهدرمي            : يوسف الرامي    ٢

دائرة املعـارف   : انظر ترمجته يف    . يهود ، وقد أظهر إميانه حني طلب إىل احلاكم إعطاءه جثة املصلوب ليدفنها            باملسيح سراً خوفاً من ال    
 )٨/٣٤٧(الكتابية 

 )٣٤٧/ ٨(دائرة املعارف الكتابية: انظر. 
 ٧ -٦: ٢٢١برنابا  ٣
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 ١٧٨

 املطلب الثاين
 يعقوب بن زبديسرية 

ن مقترناً بأخيه يوحنا   مل يذكر العهد اجلديد مواقف منفردة ليعقوب ، بل كل ما ذكر عنه كا             
 .ولكن إجنيل برنابا ذكر عدة مواقف برز فيها اسم يعقوب مبعزل عن أخيه يوحنا
، وذكـر مواقـف مل      وقد وافق برنابا يف بعض هذه املواقف ما ورد يف األناجيل األربعـة              

 :تذكرها تلك األناجيل، وهذه هي املواقف اليت ذكرها برنابا

 :املوقف األول
 إىل التالميذ عن الرسول القادم من بعده وصـفاته، وأن             حديث املسيح  ذكر فيه برنابا  

 م كانوا يبعثون إىل أقوامهم خاصـة       فإ  ، اهللا سيبعثه لألمم كافة خالف كل األنبياء الذين بعثوا قبله         
احلق أقول لكم إن كل نيب مىت جاء فإنه حيمل ألمة واحدة فقـط عالمـة رمحـة اهللا                 : (  قال إىل أن 

 يتجاوز كالمهم الشعب الذي أرسلوا إليه ، ولكن رسول اهللا مىت جاء يعطيه اهللا ما هـو                  ولذلك مل 
مبثابة خامت يده ، فيحمل خالصاً ورمحة إىل أمم األرض الذين يقبلون تعاليمه ، وسيأيت بقـوة علـى                   

ظـر فـإين    ان:  ألنه هكذا وعد اهللا إبراهيم قائالً      الظاملني ويبيد عبادة األصنام ، حبيث خيزي الشيطان       
 .وكما حطمت بإبراهيم األصنام حتطيماً هكذا سيفعل نسلك، بنسلك أبارك كل قبائل األرض 

يا معلم قل لنا مبن صنع اهللا هذا العهد فـإن اليهـود يقولـون بإسـحاق                 : أجاب يعقوب 
: أجاب يعقوب   ابن من كان داود ومن أي ذرية؟      : جاب يسوع  يقولون بإمساعيل ، أ    ١واإلمساعيليون

 .اق؛ ألن إسحاق كان أبا يعقوب ويعقوب كان أبا يهوذا الذي من ذريته داودمن إسح

 .من داود: أجاب التالميذ جاء رسول اهللا فمن نسل من يكون؟ ومىت: فحينئذ قال يسوع

قـال اهللا   : ؛ ألن داود يدعوه يف الروح رباً قائالً هكـذا          ال تغشوا أنفسكم  : فأجاب يسوع 
أعداءك موطئاً لقدميك، يرسل الرب قضيبك الـذي سـيكون ذا           اجلس عن مييين حىت اجعل      : لريب

 .٢ أعدائكسلطان يف وسط

 فإذا كان رسول اهللا الذي تسمونه مسيا ابن داود فكيف يسميه داود رباً، صـدقوين ألين                
 .٣)أقول لكم احلق إن العهد صنع بإمساعيل ال بإسحاق

 
                                                   

 يراد م العرب أبناء إمساعيل  ١
اجلس عن مييين حىت أضع أعداءك موطئاً لقدميك ، جيعل الرب صهيون            : ب لريب   قال الر : (  ، والنص يف املزامري    ٢-١: ١١٠مزامري ٢

 )احكم يف وسط أعدائك: منطلقاً لسلطانك ويقول
 ٣١ -١٣: ٤٣برنابا ٣
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 ١٧٩

 :املوقف الثاين
يذه عن أصل اخلطيئة وأن منشأها الفكـر، وأن          إىل تالم   ذكر فيه برنابا حديث املسيح    

الشيطان إمنا أخطأ ألنه فكر بأنه أعظم شأناً من اإلنسان، وضرب على ذلك أمثلة، مث حث تالميـذه                  
على حفظ قلوم من األفكار والوساوس الشريرة، وضرب هلم مثالً حبرص الصرييف علـى تفحـص                

يا معلم كيـف    :  حينئذ قال يعقوب   (نقوشة عليها ة معدا والصورة امل   قطعة النقد والتأكد من سالم    
إن الفضة اجليدة يف الفكر إمنا هـي        : يكون امتحان الفكر شبيهاً بامتحان قطعة نقود؟ أجاب يسوع        

، والصورة الصحيحة إمنا هي قدوة األطهار        التقوى؛ ألن كل فكر عارٍ من التقوى يأيت من الشيطان         
 .١)فكر إمنا هي حمبة اهللا اليت جيب أن يعمل مبوجبها كل شيء، وزنة ال واألنبياء اليت جيب اتباعها

 

 :املوقف الثالث
، وأنه األثـر البـاقي يف         إىل تالميذه عن العلم ومكانته      ذكر فيه برنابا حديث املسيح    

 :فقال يعقوب ،ن اهللا أمر بتعلم العلم وجعل الشقاء واخلسران ملن حيتقر العلم ، وأاحلياة األبدية

 .ن أيوب مل يتعلم من معلم وال إبراهيم ومع هذا فقد كانا طاهرين ونبينينعلم أيا معلم ( 

احلق أقول لكم إن من كان من بيت العروس ال يدعى إىل العـرس؛ ألنـه                : أجاب يسوع 
نبياء اهللا هم يف بيـت      أن  ن عن البيت، أفال تعلمون أ     يسكن البيت الذي فيه العرس، بل يدعى البعيدو       

 .٢)..شريعة اهللا ظاهرة فيهمنعمة اهللا ورمحته ف

 :مث أفاض يف احلديث عن تعليم األنبياء وأنه ينبغي أن يؤخذ العلم عنهم، فسأله يعقوب

 وكيف يعلمنا األنبياء وهم أموات؟ وكيف يعلم من ال معرفة له باألنبياء؟(

 ؛ ألن الكتابة مبثابة نيب لك، احلق أقـول         إن تعليمهم مدون فتجب مطالعته    :  فأجاب يسوع 
 .٣ )إن من ميتهن النبوة ال ميتهن النيب فقط بل ميتهن اهللا الذي أرسل النيب أيضاً: لك

 

 : املوقف الرابع
، وأا سبب هالك كثري مـن       ات إىل تالميذه عن الشهو     ذكر فيه برنابا حديث املسيح    

ق غـري   إن الشهوة هي عش   :  يا سيد ما معىن الشهوة؟ فأجاب يسوع        (:األمم السالفة، فسأله يعقوب   
                                                   

 ٤ -١: ٧٥برنابا  ١
 ١٤ -١١: ٧٨برنابا ٢
 ٤ -١: ٧٩برنابا  ٣
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 ١٨٠

، إذا مل يرشده العقل جتاوز حدود البصرية والعواطف، حىت إن اإلنسان ملا مل يكـن                 مكبوح اجلماح 
 .١)..يعرف نفسه أحب ما جيب عليه بغضه

 

 :املوقف اخلامس
استقالله عن نور اهللا    وأن    ،  عقل اإلنسان   إىل تالميذه عن   ذكر فيه برنابا حديث املسيح      

عو إىل اخلري إمنا هو وسيلة للوصول إىل اخلري وإال فإن اإلنسان بذاتـه ال               ، وأن من يد    ال جيديه شيئاً  
يـدعوه إىل اهللا، وهنـا سـأل        يفلح يف حتويل إنسان إىل التوبة، فعلى املرء أن يستمع إىل مجيع من              

 ٢ يا معلم لو فرضنا أن أتى نيب دعي ومعلم كذاب مدعياً أنه يهذبنا فماذا جيب أن نفعل؟:(يعقوب

 مسكاً كثرياً، والرديء منه يطرحه    يذهب رجل ليصطاد بشبكة فيمسك فيها       : عأجاب يسو 
ذهب رجل ليزرع وإمنا احلبة اليت تقع على ألرض صاحلة هي اليت حتمل بذوراً، فهكذا جيب علـيكم                  

 .٣)أن تفعلوا مصغني إىل اجلميع وقابلني احلق فقط؛ ألن احلق وحده حيمل مثراً للحياة األبدية

 

 

                                                   
 ١٣ -١١: ١١٥برنابا ١
 ١٩: ١٢٣برنابا ٢
 ٣ -١: ١٢٤برنابا ٣
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 ١٨١

 :ب بن زبدي برسالة اإلجنيلتبشري يعقو
 عن أي نشاط ليعقوب يف نشر رسالة اإلجنيـل خـارج            يكشفمل يرد يف العهد اجلديد ما       

 ، ولكن بعض املراجع تذكر أنه كان قد بشر يف أسبانيا ، ولكن هذا من قبيـل                حدود أرض فلسطني  
 موثوق منه بأن يعقوب بن      وهناك تقليد غري  :(التقليد غري املوثوق به ، جاء يف دائرة املعارف الكتابية         

 .١)زبدي كرز باإلجنيل يف أسبانيا ، وكذلك تتخذه الكنيسة هناك شفيعاً هلا

ن رحالته التبشريية قد امتدت إىل اهلند، وإىل االثين عـشر           وهناك روايات أخرى تشري إىل أ     
 .٢سبطاً من أسباط بين إسرائيل املشتتني يف األرض

 هذه الروايات اليت تذكر الرحالت التبشريية ليعقـوب          وتذكر موسوعة آباء الكنيسة أن كل     
ال يوثق ا ، إضافة إىل أن وفاة يعقوب املبكرة تنفي كل ذلك ، جاء يف املوسوعة عن كتاب يدعى                     

هو كتاب هرطوقي يعود إىل القرن الثاين امليالدي ، حيث يـروي قـصة              ": (أعمال القديس يوحنا  "
 كما يذكر تفصيالت أخرى عن رحالت تبـشريية قـام ـا          دعوة يعقوب ووجوده أثناء التجلي ،     

 القـرن   - ، واستناداً إىل أسطورة الحقـة      ٣يعقوب إىل اهلند وإىل االثين عشر سبطاً املشتتني يف العامل         
 جعل يعقوب القديس الشفيع ألسبانيا ، وقد ذكرت قصص عجيبة عن كرازتـه      -السادس أو السابع  

إال أن موت الرسول يعقوب يف وقت مبكر ينفي         ...اده يف فلسطني  وإعادة املالئكة جلسده بعد استشه    
 ٤)عن تلك األساطري احلد األدىن ألي أساس تارخيي

 :وفاة يعقوب بن زبدي
   الذي ذكرت حادثة وفاته يف العهـد اجلديـد      ن زبدي األوحد بني احلواريني    يعترب يعقوب ب  

يف ذلك الوقت بدأ امللك     :(  هريودس   وفاته كانت على يد امللك    فقد ذكر يف سفر أعمال الرسل أن        
 املراجـع    بعض وحتدد ،   ٦) يضطهد بعض أفراد الكنيسة فقتل يعقوب شقيق يوحنا بالسيف         ٥هريودس

 .٧) م٤٤(النصرانية تاريخ وفاته بأنه كان سنة 
                                                   

 )٨/٢٩٢( الكتابيةدائرة املعارف ١
 )١/٩١(انظر موسوعة آباء الكنيسة ٢
هذا القول إضافة إىل عدم ثبوته تارخيياً فإنه ال ميكن أن يثبت عقالً أن يتمكن يعقوب خالل مدة حياته أن يتعقب أسباط إسـرائيل                         ٣

 .االثين عشر الذين تشتتوا يف األرض مشرقني ومغربني ليبلغهم رسالة اإلجنيل
 )٩٢ -٩١/ ١(الكنيسةموسوعة آباء  ٤
بن أغريباس ، ملك اليهودية يف زمن األباطرة كاليجوال و كلوديوس ، وهو الوحيد الذي خلع عليه لقب ملك من قبـل                      : هريودس   ٥

امرباطور روما ، وهو وحده كذلك الذي حكم كل مملكة جده هريودس الكبري الذي كان قد مات عقب مولد املسيح ، كان حكمه                       
 )١٧٣ – ١٧١/ ٨(دائرة املعارف الكتابية : ، انظر) م٤٤(م وتويف سنة )٤٤ – ٣٧(ما بني عامي 

 ١: ١٢أعمال ٦
 )٢٩٢/ ٨(دائرة املعارف الكتابية : انظر٧
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 ١٨٢

 املطلب الثالث
 يوحنا بن زبديسرية 

وقد سبق إيراد   -دريوحنا هو األخ األصغر ليعقوب بن زبدي كما تشري إىل ذلك بعض املصا            
  .-١ذلك

 كما سبق إيراد املواقف اليت ذكرها العهد اجلديد لألخوين ابين زبدي معاً ، وهذه املواقف               
 .تشكل معظم ما ورد عن األخوين يف العهد اجلديد ، إذ أما يذكران غالباً معاً 

 فيها مع أخيـه     وقد ذكر يف العهد اجلديد مواقف ليوحنا إضافة إىل مواقفه السابقة اليت ذكر            
 .يعقوب ، أذكرها فيما يلي

 

 .  مواقف يوحنا يف العهد اجلديد
 :         املوقف األول

 إىل تالميذه وتوصـيته هلـم           موقف أورده كل من مرقس ولوقا ، وفيه حديث املسيح         
  :- والنص ملرقس– فقال - وكان املسيح حيمل صبياً يف حجره–

، ومن قبلين فال يقبلين أنا بل ذاك         األوالد الصغار فقد قبلين   أي من قبل واحداً مثل هذا من        ( 
 يتبعنا فمنعنـاه    يا معلم رأينا واحداً يطرد شياطني بامسك، وهو ال        :  فتكلم يوحنا قائالً    ، الذي أرسلين 

، فما من أحد يعمل معجزة بامسي وميكنه أن يـتكلم علـي              ال متنعوه : فقال يسوع ألنه ال يتبعنا ،     
، فإن من سقاكم ماء بامسي ألنكـم خاصـة            بعد ذلك، فإن من ليس ضدنا فهو معنا        بالسوء سريعاً 

 .٢)املسيح فاحلق أقول لكم إن مكافأته لن تضيع

 

 :املوقف الثاين
 أرسل بطـرس ويوحنـا      ذكر لوقا يف األحداث األخرية قبل واقعة الصلب ، أن املسيح          

 : جاء يف إجنيل لوقاليجهزا له مكاناً يتناول فيه محل الفصح هو وتالميذه ،

: ، فأرسل بطرس ويوحنا قائالً      وجاء يوم الفطري الذي كان جيب أن يذبح فيه محل الفصح           (
حاملا تدخالن املدينة يالقيكما    : أين تريد أن جنهز؟ فقال هلما     : ، فسأاله  اذهبا وجهزا لنا الفصح لنأكل    

                                                   
  )١٥٥(انظر ص ١
 ٥٠ -٤٨: ٩لوقا: ، انظر كذلك ٤١ -٣٧: ٩مرقس ٢
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 ١٨٣

: ال لرب ذلك البيت يقول لك املعلم      ، وقو   ، فاحلقا به إىل البيت الذي يدخله       إنسان حيمل جرة ماء   
لعليـا كـبرية    أين غرفة الضيوف اليت آكل فيها محل الفصح مع تالميذي؟ فرييكما غرفة يف الطبقة ا              

 .١)فانطلقا و وجدا كما قال هلما وجهزا الفصحومفروشة هناك جتهزان ، 

 

 :املوقف الثالث
 تنبأ لتالميـذه عمـن      ذكر يوحنا يف األحداث األخرية قبل الصلب كذلك أن املسيح         

 أن يبني هلم من هو اخلائن ، جاء         - بإشارة من بطرس   –سيسلمه إىل مضطهديه ، فسأله أحد التالميذ        
 :يف إجنيل يوحنا قول املسيح لتالميذه

 .احلق أقول لكم إن واحداً منكم سيسلمين ( 

 . فتبادل التالميذ نظرات احلرية وهم ال يدرون من هو الذي يعنيه 

ميذ الذي حيبه يسوع متكئاً على حضنه فأشار إليه مسعان بطرس أن يسأل يـسوع    وكان التل 
 هو الذي   : فأجاب يسوع   ،  من هو يا سيد ؟      :  يه ، فمال على صدر يسوع وسأله        من هو الذي يعن   

 .٢)أعطيه اللقمة اليت أغمسها ، مث غمس اللقمة وأعطاها ليهوذا بن مسعان اإلسخريوطي

التلميذ الـذي كـان حيبـه       "  هو   يوحنا أن من سأل املسيح    ذكر هذا النص من إجنيل      
 ، وهذا الوصف كما يف بعض املراجع يطلق على يوحنا بن زبدي ، الذي ال يذكر يف إجنيل " يسوع

 .٣"التلميذ الذي كان يسوع حيبه" ، أو " التلميذ اآلخر" يوحنا بامسه الصريح وإمنا يذكر بـ

 

                                                   
 – ١٧: ٢٦يذ وليس إىل بطرس ويوحنا، مـىت      ، وقد ذكر مىت احلادثة ولكنه نسب جتهيز الفصح إىل مجاعة التالم           ١٣ -٧: ٢٢ لوقا ١

 ١٦ -١٢: ١٤مرقس. ، أما مرقس فنسبه إىل اثنني من التالميذ دون حتديد األمساء١٩
 ٢٦ -٢١: ١٣يوحنا ٢
والواقع إن قضية عدم ذكر يوحنا بن زبدي بامسه الصريح يف اإلجنيل الرابع هي من               ) ٣٣٩ – ٣٣٨/ ٨(دائرة املعارف الكتابية  : انظر   ٣

يا املثرية للجدل ، حيث يرى فريق كبري من النصارى أن كاتب اإلجنيل الرابع هو يوحنا بن زبدي احلواري ، مث ال جند تـصرحياً                         القضا
واحداً بامسه يف اإلجنيل املنسوب إليه ، وهذا األمر كما يراه املدافعون عن نسبة اإلجنيل إىل يوحنا بن زبدي يرجع إىل تواضعه يف عـدم                         

، ولكن هناك الرأي اآلخر القائل بأن هذا اإلجنيل ال ميكن نسبته إىل يوحنا بن زبدي احلواري ، بل إن كاتبه شـخص                       التصريح بامسه   
آخر ، سواء كان كاتباً واحداً أم عدة أشخاص قاموا بكتابة هذا اإلجنيل مث نسب إىل يوحنا بن زبدي ،  وأياً من كان هذا الكاتب فإنه             

 . إلجنيل لسبب ال يعلم ما هو يقيناًأغفل ذكر اسم يوحنا يف هذا ا
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 :املوقف الرابع
 أن اثنني   - حبسب االعتقاد النصراين   -حداث اليت  تلت القبض على املسيح      ذكر يوحنا يف األ   
 :من التالميذ تبعاه من بعيد

لميذ مع  وتبع يسوع مسعان بطرس وتلميذ آخر كان رئيس الكهنة يعرفه ، فدخل ذلك الت             ( 
يسوع إىل دار رئيس الكهنة ، أما بطرس فوقف بالباب خارجاً ، فخرج التلميذ اآلخر الذي كـان                  

 .١)رئيس الكهنة يعرفه وكلم البوابة فأدخل بطرس

تذكر دائرة املعارف الكتابية أن هذا التلميذ اآلخر الذي كان مع بطرس هـو يوحنـا بـن                  
 ، وأنه مل يصرح بامسه جرياً على مألوف إجنيل يوحنا يف عدم التصريح باسم يوحنا بن زبدي                  ٢زبدي

 .٣كما تقدم قول ذلك

 

 :املوقف اخلامس
 كما  - يوحنا كذلك يف أحداث الصلب إذ ذكر أن املسيح وهو على الصليب            موقف ذكره 

 : عهد بأمه إىل يوحنا ، جاء يف إجنيل يوحنا-يعتقد النصارى

وهناك عند صليب يسوع وقفت مرمي أمه وأخت أمه مرمي زوجة كلوبا ، ومرمي اجملدليـة                ( 
أيتها املرأة هذا ابنك ، مث      : ا قال ألمه    فلما رأى يسوع أمه والتلميذ الذي كان حيبه واقفاً بالقرب منه          

 ٤)هذه أمك ، ومنذ ذلك احلني أخذها التلميذ إىل بيته: قال للتلميذ

 

 :املوقف السادس
 أن يوحنا رافق بطرس إىل اهليكل حيـث شـفى بطـرس          ٥ذكر لوقا يف سفر أعمال الرسل     

 .رس خطبته األوىل هناككسيحاً عند الباب ، مث ملا دخل وألفى الناس متعجبني مما صنع ألقى بط

                                                   
 ١٦ -١٥: ١٨يوحنا ١
 )٣٣٨/ ٨(دائرة املعارف الكتابية  ٢
 )١٥٦( ص ٣
  ٢٥: ١٩يوحنا ٤
 ٤ -٣أعمال ٥
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 ١٨٥

وبعد ذلك ألقي القبض على بطرس ويوحنا وأودعا السجن مث أخرجا منه ملواجهة رؤسـاء               
الكهنة ، وقد واجههم بطرس ويوحنا بقوة وثبات كما يذكر عنهم سفر األعمـال ، وقـد أوردت                  

 .١تفاصيل هذه احلادثة وعلقت عليها يف ترمجة بطرس مبا أغىن عن إعادته هنا

 

 : السابعاملوقف
ورد يف سفر األعمال أن احلواريني كانوا قد أرسلوا بطرس ويوحنا إىل السامرة بعد أن مسعوا                
بقبول أهلها الدعوة ، إثر ذهاب فليبس الشماس إليهم فلما مسع التالميذ يف أورشليم بذلك بعثوا إىل                 

 :هناك من يتطلع األمر ، جاء يف سفر األعمال

أهل السامرة قبلوا كلمة اهللا فأرسلوا بطرس و يوحنا فـصليا           ومسع الرسل يف أورشليم أن      ( 
 ، ألنه مل يكن قد حل بعد على أحد منهم ، إال أم كـانوا قـد               ٢ألجلهم لكي ينالوا الروح القدس    

 .٣)تعمدوا باسم الرب يسوع مث وضعا أيديهما عليهم فنالوا الروح القدس

 

                                                   
 .وما بعدها من هذا البحث) ١٢٢( انظر ص ١
 .من هذا البحث) ٢٩٠(  صية حلول الروح القدسانظر قض ٢
 )١٣٨( يف ترمجة بطرس ص ، وقد سبق هذا النص كامال١٧ً -١٤: ٨أعمال ٣
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 :يوحنا بن زبدي يف إجنيل برنابا
اإلجنيل املنسوب إليه مواقف عدة ليوحنا بن زبدي ، يتجلـى معظـم هـذه               ذكر برنابا يف    

 أو   يف أسئلة يطرحها يوحنا على املسيح      - كبقيتها من مواقف احلواريني يف إجنيل برنابا       -املواقف
 : ، وهذه هي مواقف إجنيل برنابا عن يوحنا بن زبديإجابات يبديها عن أسئلة املسيح 

 

 :املوقف األول
ن الصالة وما يلزم هلا من قنوت وإعـداد          إىل تالميذه ع    ا فيه حديث املسيح   ذكر برناب 

 :ذه أن يعلمهم كيف يصلون وملا فعل ، قال يوحنا وطلب منه تالمينفسي

 .اهللا على لسان موسىمر يا معلم لنغتسل كما أ( 

آت  الشريعة واألنبياء؟ احلق أقول لكـم لعمـر اهللا مل            ١لجتظنون أين جئت أل    قال يسوع أ  
 .٢..)ألبطلها، ولكن ألحفظها

 وكيف نال ا األنبياء واألطهار ما طلبوه من جمد           ، كالمه عن الصالة    املسيح   وملا أمت 
 : ، قال يوحنااهللا

 .٣ ) ولكن ينقصنا أن نعرف كيف أخطأ اإلنسان بسبب الكربياء ،حسنا تكلمت يا معلم(

، ومعصية إبليس ، وخروج آدم       عن نشأة خلق آدم      وإجابة لسؤال يوحنا حتدث املسيح    
 .٤من اجلنة

                                                   
 ."مل آت ألبطلها : " حىت يتفق مع نسق العبارة" ألبطل" هكذا الكلمة يف نسخة إجنيل برنابا ولعل األصح  ١
 ٣ -١: ٣٨برنابا ٢
 ١: ٣٩برنابا ٣
 ٤١ - ٣٩انظر برنابا ٤
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 :املوقف الثاين
 إىل تالميذه عن يوم الدينونة وما يسبقه وما فيه مـن            ذكر برنابا حديثاً طويالً للمسيح      

وبينما كان يتكلم يسوع بكى التالميذ مبرارة ، وأذرف يسوع          ( أهوال ، ووصف عذاب اجلحيم ،       
 :عربات كثرية ، وبعد أن بكى يوحنا قال

أحدمها كيف ميكن لرسول اهللا وهو مملؤ رمحة أن ال يـشفق            : يا معلم حنب أن نعرف أمرين     
ما املراد من كـون  : على هؤالء املنبوذين يف ذلك اليوم ، وهم من نفس الطني الذي هو منه؟ واآلخر       

 ١)ثقل سيف ميخائيل كعشر جحيمات؟

 

 :املوقف الثالث
، وحماوالته إغواءه عن     عن جتربة الشيطان لإلنسان     لتالميذه  ذكر فيه برنابا تعليم املسيح    

 :الصراط السوي ، فكان أن سأله يوحنا

، بـل     باملرصاد لإلنسان؟ ليس ألجلنا حنن فقط      ٢ يا معلم أخربنا كيف يقف اجملرب القدمي       (
 .جنيل أيضاًاإلألجل الذين سيؤمنون ب

 رب هو نفسه باألفكار   عندما جي : ىل، األو  إن ذلك الشرير جيرب بأربع طرق     : أجاب يسوع 
           عندما جيـرب بـالتعليم الكـاذب      : ، الثالثة  عندما جيرب بالكالم واألعمال بواسطة خدمه     : الثانية
، إذًا جيب على البشر أن حياذروا كثريا، وال سيما ألن له عوناً              عندما جيرب بالتخييل الكاذب   : الرابعة

 .٣)..حملموم املاءمن جسد اإلنسان الذي حيب اخلطيئة كما حيب ا

 

                                                   
د النيب كيف يضحك البار من هـالك         أما مسعتم ما يقول داو     : ( على هذين السؤالني بقوله     ، وقد أجاب املسيح      ٥ -١:  برنابا ١

رأيت اإلنسان الذي اتكل على قوته وغناه ونسي اهللا ، فاحلق أقول لكـم إن إبـراهيم               : اخلطاة فيستهزئ باخلاطئ ذه الكلمات قائالً     
ه ال خياجل عقـوهلم     سيستهزئ بأبيه ، وآدم باملنبوذين كلهم ، وإمنا يكون هذا ألن املختارين سيقومون كاملني ومتحدين باهللا ، حىت إن                  

أدىن فكر ضد عدله ، ولذلك سيطلب كل منهم إقامة العدل ، وال سيما رسول اهللا ، لعمر اهللا الذي أقف يف حـضرته مـع أين اآلن                            
أبكي شفقة على اجلنس البشري، ألطلنب يف ذلك اليوم عدالً بدون رمحة هلؤالء الذين حيتقرون كالمي، وال سـيما أولئـك الـذين                       

لي ، يا تالميذي إن اجلحيم واحدة وفيها يعذب امللعونون إىل األبد، إال أن هلا سبع طبقات أو دركات ، الواحدة منـها                       ينجسون إجني 
أعمق من األخرى، ومن يذهب إىل أبعدها عمقاً يناله عقاب أشد، ومع ذلك فإن كالمي صادق يف سيف املالك ميخائيل؛ ألن مـن                          

 ١: ٥٩ ، ١٢: ٦: ٥٨برنابا). يماً ، ومن يرتكب خطيئتني يستحق جحيمنيال يرتكب إال خطيئة واحدة يستحق جح
 )١١١(يف هامش املترجم، يعين باجملرب القدمي الشيطان، ص  ٢
 ١٠ -٤: ٧٣برنابا  ٣

http://kotob.has.it



 ١٨٨

 :املوقف الرابع
 إىل التالميذ عن اإلخالص والرياء يف العمل، وكان ممـا           ذكر فيه برنابا حديث املسيح      

 ولكـن     خالء اهللا يصلون ويتصدقون ويصومون أكثر من أ      احلق أقول لكم إن املرائني واألمم        : (قال
 .ا ملعوننيملا مل يكن هلم إميان مل يتمكنوا من التوبة وهلذا كانو

 . يف اهللاعلمنا ما هو اإلميان حباً:  يوحنافقال حينئذ

، فنهضوا واغتسلوا وصلوا إلهلنا املبـارك        ن نصلي صالة الفجر   قد حان لنا أ   : أجاب يسوع 
 .١إىل األبد

جيبك عن  أاقترب يا يوحنا؛ ألين س    : فلما انتهت الصالة اقترب تالميذ يسوع ففتح فاه وقال        
عطاه لرسوله الذي أخذ كـل خمتـار        أ، وهو خامت     ن خامت خيتم اهللا به خمتاريه     ، اإلميا  كل ما سألت  

 .٢.).ن اهللا واحدأاإلميان على يديه فاإلميان واحد كما 

 

 :املوقف اخلامس
بعني يف  والتالميذ االثـنني والـس   مجع احلواريني االثين عشر ،      أن املسيح  ذكر فيه برنابا  

ا انتهى اليوم الثالث دعا يسوع يف صباح اليوم الرابع كـل             فلم (وصاهم وعلمهم   كهف يف الربية وأ   
نتم فجوبـوا بـالد الـسامرة       أما  أ،   ن ميكث معي برنابا ويوحنا    أيكفي  : التالميذ والرسل وقال هلم   

ن الفأس موضوعة على مقربة من الـشجرة لتقطعهـا          ؛ أل  كلها مبشرين بالتوبة   ٣واليهودية وإسرائيل 
 .٤)قد سلطين على كل مرضن اهللا وصلوا على املرضى؛ أل

 

                                                   
 ٢١ -١٧: ٨٩برنابا  ١
 ٣ -١: ٩٠برنابا  ٢
هور يف العهد اجلديد أن املسيح ى تالميـذه عـن    ذكر برنابا السامرة من بني املدن اليت أوصى املسيح التالميذ بدخوهلا، مع أن املش              ٣

ال تـسلكوا   : هؤالء االثنا عشر رسوالً أرسلهم يسوع وقد أوصاهم قـائال         : (دخول مدن السامريني وذلك يف النص الذي أورده مىت          
، وقد سـبق    ٦ -٥: ١٠مىت  ) طريقاً إىل األمم ، وال تدخلوا مدينة سامرية ، بل اذهبوا باألحرى إىل اخلراف الضالة، إىل بيت إسرائيل                 

 بأن كثرياً من اليهود يرون أن السامريني مل يكونوا يهوداً يف األصل، إضـافة إىل أـم مل يكونـوا                   -)١( هامش )١٦٠( ص   –القول  
 ذلـك   يؤمنون بنبوة كثري من أنبياء بين إسرائيل ، وأم ال يتخذون من بيت املقدس قبلة بل يتجهون إىل جبل جرزمي يف نابلس ، فعلى                       

 .ميكن أن حيمل منع املسيح تالميذه من التوجه إىل مدن السامريني على هذا احململ
 ٨ -٦: ١٠١برنابا  ٤
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 ١٨٩

 :املوقف السادس
 إىل التالميذ عن اخلطيئة والبكاء عليها، والفـرق بـني            ذكر فيه برنابا حديث املسيح    

 يا معلم كيف خيسر اإلنسان يف البكـاء علـى غـري              (:لبكاء اجملدي وغريه، فكان أن سأله يوحنا      ا
 اخلطيئة؟ 

 له مث أخذه بعد ذلك منك أيكـون لـك            رداًء لتحفظه  ١إذا أعطاك هريودس  : أجاب يسوع 
إذاً يكون باعث اإلنسان على البكاء أقل من هذا         : ، فقال يسوع   ال: فقال يوحنا  باعث على البكاء؟  

، أليس هللا إذًا قدرة علـى التـصرف          ؛ ألن كل شيء يأيت من يد اهللا        إذا خسر شيئاً أو فاته ما يريد      
س لك من ملك سوى اخلطيئة فقط فعليها جيب أن تبكي           بأشيائه حسبما يريد أيها الغيب؟ أما أنت فلي       

 .٢)ال على شيء آخر

 

 :املوقف السابع
 وما ينتج عنه من آثـار علـى          إىل التالميذ عن ذكر اهللا      ذكر فيه برنابا حديث املسيح    

 :  والطريق اليت جيب سلوكها للوصول إىل دوام الذكر، وكان مما قال ،النفوس

س الذي  اهللا عليكم كل حني؟ بلى حقاً فإنه جيود عليكم دوماً بالنفَ           أال فقولوا يل أال ينعم       (
 .هللا احلمد: به حتيون، احلق احلق أقول لكم إنه جيب على قلبكم أن يقول كلما تنفس جسدكم

ن ما تقوله هلو احلق كل احلق يا معلم فعلمنا الطريق لبلوغ هذه احلـال               إ: حينئذ قال يوحنا  
 .السعيدة

  احلال بقوى بشرية بل برمحة ربنا      قول لك إنه ال يتاح ألحد بلوغ هذه       احلق أ : أجاب يسوع 
 .٣)..ومن املؤكد أنه جيب على اإلنسان أن يشتهي الصاحل ليهبه اهللا

 

 :املوقف الثامن
نسان، وكان  إل إىل التالميذ عن العمل وفضيلته بالنسبة ل        ذكر فيه برنابا حديث املسيح    

، أال فقولوا يل إذا كان أبونا داود وابنـه            يعمل حبسب صفته   حد أن أ لذلك جيب على كل      (:مما قال 

                                                   
 )٢٣(املراد به هنا هريودس أنتيباس وقد سبقت ترمجته ص ١
 ٩ -٤: ١٠٤برنابا ٢
 ٦ -١: ١١٠برنابا  ٣
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 ١٩٠

  يعلم أن العمل شيء حـسن : فقال يوحنا سليمان اشتغال بأيديهما فماذا جيب على اخلاطئ أن يفعل؟   
 .ولكن جيب على الفقراء أن يقوموا به

ـ   م ال يقدرون أن يفعلوا غري ذلك    نعم أل : فأجاب يسوع  ى ، ولكن أال تعلم أنه جيـب عل
، فالشمس والسيارات األخرى تتقوى بأوامر اهللا        الصاحل ليكون صاحلاً أن يكون جمرداً عن الضرورة       
 .١)..حىت إا ال تقدر أن تفعل غري ذلك فليس هلن فضل

 

 :املوقف التاسع
 وال مبجرد دعوة     ، ا ال تتم بالعقل وحده    أ و  ، عن هداية اإلنسان   وفيه حديث املسيح    

 :بل إن مدار ذلك على النور الذي يهب اهللا ، إىل أن قال إىل اهلداية، إنسان إنساناً آخر

 . لذلك أقول لكم حقاً إنه إذا مل ينور اهللا قلب اإلنسان فإن تعقل البشر ال جيدي(

 إذاً ما هي اجلدوى من كالم اإلنسان؟ : أجاب يوحنا

ة، أما اإلنسان   بالتواإلنسان من حيث هو إنسان ال يفلح يف حتويل إنسان إىل            : فأجاب يسوع 
، وملا كان اهللا يعمل يف اإلنسان بطريقة خفيـة           من حيث هو وسيلة يستعملها اهللا فهو جيدد اإلنسان        

خلالص البشر وجب على املرء أن يصغي لكل إنسان حىت يقبل من بني اجلميع ذلك الذي يكلمنا به                  
 .٢)اهللا

 

 :املوقف العاشر
يا معلم ماذا جيـب أن نفعـل لكـي          : يسوع وقالوا وبعد صالة الليل اقترب التالميذ من       (

 نتخلص من الكربياء؟

 هل رأيتم فقرياً مدعواً إىل بيت عظيم ليأكل خبزاً؟: فأجاب يسوع

ن عرفتك كنت أذهب لـصيد       ؛ ألين قبل أ    إين أكلت خبزاً يف بيت هريودس     : أجاب يوحنا 
ة فأمرين بأن أبقى    مة بسمكة نفيس  إىل هناك وهو يف ولي    ، فجئتهم يوماً     السمك وأبيعه لبيت هريودس   

 .وآكل هناك

                                                   
 ١٦ -١١: ١١٤برنابا ١
 ١٨ -١٤: ١٢٤برنابا  ٢
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 ١٩١

 ، ولكن قـل يل     كيف أكلت خبزاً مع الكفار؟ ليغفر لك اهللا يا يوحنا         : فقال حينئذ يسوع  
هى الطعام؟ أتكلمت علـى  ن يكون لك احملل األرفع؟ أطلبت أشكيف تصرفت على املائدة؟ أطلبت أ 

  إىل املائدة من اآلخرين؟هلية للجلوساملائدة وأنت مل تسئل؟ أحسبت نفسك أكثر أ

 ثياباً رثة   ٍد ، ومرت  ١؛ ألين صياد مسك فقري     جسر أن أرفع عيين   ألعمر اهللا إين مل     : أجاب يوحنا 
، فكنت مىت ناولين امللك قطعة صغرية أخال العامل هبط على رأسي لعظـم               جالس مع حاشية امللك   

 .لك من شريعتنا خلدمته طول أيام حيايت، واحلق أقول إنه لو كان امل املنة اليت أحسن ا امللك إيل

 .؛ ألين أخشى أن يطرحنا اهللا يف اهلاوية لكربيائنا كأبريام صه يا يوحنا: فقال يسوع

لنخش اهللا لكي ال يطرحنـا يف اهلاويـة         : فارتعد التالميذ خوفاً من كالم يسوع فعاد وقال         
 .٢)لكربيائنا

 :اضع ، مث توجه إىل يوحنا قائالً يف الكالم عن الكربياء والتومث أفاض املسيح 

؛ فإنك فعلت ذلـك بتـدبري اهللا         لعمر اهللا إنك مل ختطئ يا يوحنا ألنك واكلت هريودس         (
 .لتكون معلمنا حنن وكل من خيشى اهللا

هكذا افعلوا لتعيشوا يف العامل كما عاش يوحنا يف بيـت هـريودس             : مث قال يسوع لتالميذه   
 .٣)ا تكونون باحلق خالني من كل كربياء؛ ألنكم هكذ عندما أكل خبزاً معه

 

 :املوقف احلادي عشر
، وكان   عد اهللا فيها للمؤمنني   اجلنة وما أ  إىل تالميذه عن     ذكر فيه برنابا حديث املسيح      

 : أن ضرب هلم مثالً فقال

  إذا قدم هريودس هدية ألحد شرفائه األخصاء أتدرون بأية طريقة يقدمها؟(

 .ن عشر ما يعطيه يكون فيه الكفاية لفقريأ وأؤكد  ،ك مرتنيلقد رأيت ذل: أجاب يوحنا

 ولكن ماذا لو قدم فقري هلريودس فماذا يعطيه؟: قال يسوع

 .فلساً أو فلسني: أجاب يوحنا

                                                   
) ١٥٥( إجنيل برنابا عن الوضع االجتماع ليوحنا ختتلف عن املذكور يف العهد اجلديد كما سبق ذلك صوهذه الرؤية املذكورة يف ١

  .فهناك ما يدل على أن أسرة زبدي كانت من األسر الغنية يف ذلك اجملتمع
 ١٥ -١: ١٣١برنابا ٢
 ٢٥ -٢٣: ١٣١برنابا ٣
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 ١٩٢

فليكن هذا كتابكم الذي تطالعون فيه ألجل معرفة اجلنة؛ ألن كل ما أعطى اهللا              : قال يسوع 
 كما لو أعطى هريودس فلساً لفقري، ولكن مـا يعطيـه اهللا             لإلنسان يف هذا العامل احلاضر جلسده هو      

 .١)للجسد والنفس يف الفردوس هو كما لو أعطى هريودس كل ما عنده بل حياته ألحد خدمه

 

 :املوقف الثاين عشر
، وكـان     وما تلتـها مـن وقـائع        لعازر من املوت   ذكر برنابا حادثة إحياء املسيح      

 : ن يوحنا كي يتكلم فقال له املسيح يتحدث إىل تالميذه فاستأذاملسيح

؛ ألنه كما جيب على اإلنسان أن يصرف أمواله يف خدمة اهللا هكذا جيب عليـه أن                  قل ألفاً (
 تستأذنين يا يوحنا أن تتكلم كلمة وأنـت قـد           ...ون هذا أشد وجوباً عليه    يصرف التعليم، بل يك   

 علي أن أصغي لك عشرة أضعاف       ، احلق أقول لك إنه جيب      أصغيت إىل مئة ألف كلمة من كالمي      
، وكل من ال يصغي إىل غريه فهو خيطي كلما تكلم؛ ألنه جيب أن نعامل اآلخرين مبا                  ما أصغيت إيل  

 .، وأن ال نعمل لآلخرين ما ال نود وصوله إلينا نرغب فيه ألنفسنا

 كما فعـل    يا معلم ملاذا مل ينعم اهللا على الناس بأن ميوتوا مرة مث يرجعوا            : حينئذ قال يوحنا  
 .٢لعازر؛ ليتعلموا أن يعرفوا أنفسهم وخالقهم؟

ما قولك يا يوحنا يف رب أعطى أحد خدمه فأساً صحيحة ليقطـع غابـة               : أجاب يسوع 
لو أعطاين السيد فأساً قدميـة لقطعـت الغابـة    : حجبت منظر بيته، ولكن الفاعل نسي الفأس وقال     

: ه حنق وأخذ الفأس القدمية وضربه على الرأس قائالً   ، قل يل يا يوحنا ماذا قال السيد؟ حقاً إن          بسهولة
، أفتطلب اآلن هذه الفأس اليت يـضطر         أيها الغيب اخلبيث لقد أعطيتك فأساً تقطع ا الغابة دون كدٍ          

، إين أريـد أن تقطـع        ، وكل ما يقطع ا يذهب سدى وال ينفع لـشيء           معها املرء إىل كٍد عظيم    
  أليس هذا بصحيح؟ حسناً ، على طريقة يكون معها عملكاخلشب

 .إنه لصحيح كل الصحة: أجاب يوحنا

، إين أعطيت فأساً جيدة لكل إنسان وهي         لعمري أنا األبدي  : يقول اهللا :  حينئذ قال يسوع  
، فهم لذلك    ، فمن استعمل هذه الفأس جيداً أزالوا غابة اخلطيئة من قلوم بدون أمل             منظر دفن امليت  

، ولكن من ينسى أنه فاٍن مع أنه يرى          زيهم احلياة األبدية بأعماهلم الصاحلة    ينالون نعميت ورمحيت وأج   

                                                   
 ٩ -٤: ١٧١برنابا  ١
 ١٥ -٥: ١٩٦برنابا ٢
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 ١٩٣

، فإن غـضيب   لو أتيح يل رؤية احلياة األخرى لعملت أعماالً صاحلة      : املرة بعد املرة غريه ميوت فيقول     
 .ألضربنه باملوت حىت ال ينال خرياً فيما بعد حيل عليه، و

من يتعلم من سقوط اآلخرين كيـف يقـف علـى           يا يوحنا ما أعظم مزية      : مث قال يسوع  
 .١)رجليه

 

 :املوقف الثالث عشر
 ، أنه بعث بطـرس       ذكر برنابا األحداث اليت سبقت دخول املسيح آخر مرة إىل أورشليم          

 :ويوحنا ليأتياه جبحش يركبه لدخول أورشليم ، جاء يف إجنيل برنابا

نذهب إىل أورشليم لنأكـل محـل       ل:  وكان فصح اليهود قريباً لذلك قال يسوع لتالميذه        (
جتدان أتاناً جبانب باب املدينة مع جحش، فحالهـا  : ، وأرسل بطرس ويوحنا إىل املدينة قائالً  الفصح

: ملاذا حتالا؟ فقوال هلم   : ، فإذا سألكما أحد قائالً     وأتيا ا إىل هنا؛ ألنه جيب أن أركبها إىل أورشليم         
 .حضارهااملعلم حمتاج إليها، فيسمحان لكما بإ

، فأحضرا األتان واجلحـش، فوضـع        فذهب التلميذان فوجدا كل ما قال هلما يسوع عنه        
 ، وحدث أنه ملا مسع أهـل أورشـليم أن يـسوع             التلميذان رداءيهما على اجلحش وركب يسوع     

الناصري آت فرح الناس مع أطفاهلم ، متشوقني لرؤية يسوع ، حاملني يف أيديهم أغـصان النخـل                  
 .تبارك اآليت النبأ باسم اهللا ، مرحباً بابن داود: نيوالزيتون مرمن

تبارك اآليت النبأ باسـم     : فلما بلغ يسوع املدينة فرش الناس ثيام حتت أرجل األتان مرمنني            
 .٢)الرب اإلله ، مرحباً بابن داود

 

 :املوقف الرابع عشر
لبيت الذي كان املسيح     وإتيانه باجلنود إىل ا      ذكر برنابا يف حادثة خيانة يهوذا للمسيح      

      ذكر موقف التالميذ وفزعهم من دخول اجلنود عليهم مع يهوذا الـذي            ،  فيه مع بقية التالميذ
 فاختلط األمر عليهم وأخذوا يف اهلرب، وكان ما ذكره برنابـا             كان قد ألقي عليه شبه املسيح     

                                                   
 ١٣ -١: ١٩٧برنابا ١
 ١١ -٣: ٢٠٠برنابا ٢
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 ١٩٤

وملا أمسكه جندي مبلحفـة     ،    ويوحنا الذي كان ملتحفاً مبلحفة الكتان استيقظ وهرب         (:عن يوحنا 
 .١)الكتان ترك ملحفة الكتان وهرب عرياناً

 
 :املوقف اخلامس عشر

، إذ ألقي    خذ على أنه املسيح    ذكر برنابا أن يوحنا وبطرس كانا قد تبعا يهوذا الذي أُ          
 وأكدا للذي يكتب أما شاهدا كل التحري الذي          ، وتبع يوحنا وبطرس اجلنود عن بعد     ( عليه شبهه 

 .٢)ه بشان يهوذا رئيس الكهنة وجملس الفريسيني الذين اجتمعوا ليقتلوا يسوعحترا

 
 :املوقف السادس عشر

 طلب منه أن يكتب إجنيله وما وقع من أحداث مدة حياته ، وأن              ذكر برنابا أن املسيح     
 إىل بطرس   يسجل ما حدث ليهوذا ، فذكر برنابا أنه مل يشهد  بعض األحداث ، فأحاله املسيح                 

 :يوحنا اللذين شهدا ما غاب عن البقية ، جاء يف إجنيل برناباو

يا برنابا عليك أن تكتب إجنيلي حتماً، وما حدث يف          : والتفت يسوع إىل الذي يكتب وقال     (
أحد ؛ ليزول اخنداع املؤمنني ويصدق كل        حل بيهوذا  شأين مدة وجودي يف العامل، واكتب أيضاً ما       

علم مـا حـدث    ، ولكن ال أ إين لفاعل ذلك إن شاء اهللا يا معلم       : حينئذ أجاب الذي يكتب   احلق ،   
 .؛ ألين مل أر كل شيء ليهوذا

، اللذان قد عاينا كل شيء، فهما خيربانك بكـل مـا             ههنا يوحنا وبطرس  : أجاب يسوع 
 .٣)حدث

                                                   
 ١٢ -١١: ٢١٥برنابا ١
 ٩ -٨: ٢١٧برنابا ٢
 ٥ -١: ٢٢١برنابا  ٣
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 ١٩٥

 :بشارة يوحنا باإلجنيل و وفاته
شارة برسـالة اإلجنيـل   مل يرد يف العهد اجلديد ما يفيد خروج يوحنا عن حدود فلسطني للب           

 وكل ما ذكر عنه يف هذا الصدد هو أنه كان مع بقية احلواريني يف أورشليم بعد صعود املـسيح                  
 .١وأنه كان يرافق بطرس يف بعض املواقف كما كان يف حادثة اهليكل

إال أن بعض املراجع النصرانية ترى أن يوحنا غادر أورشليم بعد وفاة العـذراء وتوجـه إىل                 
م  ، وهناك صار راعيـاً لكـل         ٧٠آسيا الصغرى ، وكان ذلك قبل خراب أورشليم سنة          أفسس يف   

 .٢كنائس آسيا الصغرى وهي اليت ذكرت يف مقدمة الرؤيا املنسوبة إىل يوحنا

م إىل جزيرة بطمس الواقعة يف حبر إجية جنـويب          ٩٥وتذكر تلك املراجع أن يوحنا نفي سنة        
 .٣لك املراجع أن يوحنا كتب فيها سفر الرؤياغريب أفسس ، وهي اجلزيرة اليت تقول ت

 .٤ومن بطمس عاد إىل أفسس حيث كتب اإلجنيل و الرسائل املنسوبة إليه يف العهد اجلديد

ويف أفسس كانت وفاة يوحنا ، وهو آخر احلواريني االثين عشر وفاة ، وكانت وفاته مابني                
 .٦ ، وقد نيف على التسعني٥م ١٠٠ – ٩٨عامي 

 
                                                   

 )١٢٢(انظر ما تقدم ص ١
 )٧١ – ٧٠/ ١(موسوعة آباء الكنيسة  ٢
 )٧٠/ ١(املرجع السابق ٣
 اخلالف قائم بني النصارى يف      وما يتعلق بنسبة اإلجنيل الرابع إىل يوحنا والرسائل املذكورة بامسه يف العهد اجلديد فإن             . املرجع السابق  ٤

صحة نسبتها إىل يوحنا بن زبدي ، ففي الوقت الذي يرى فيه غالبية النصارى صحة هذه النسبة وجيزمون ا فإن فريقاً من البـاحثني                        
جممعة علـى   ومع أن مجيع النحل املسيحية يف العصر احلاضر         : ( النصارى ال يسلم بتلك النسبة ، يقول الدكتور علي عبد الواحد وايف           

اعتماد هذا اإلجنيل واعتباره مقدساً موحى به واعتماد صحة نسبته إىل يوحنا بن زبدي أحد احلواريني االثين عشر ، فإن بعض القدامى                      
ويرون .. من الباحثني يف املسيحية كانوا ينكرون هذا اإلجنيل ، وينكرون كذلك مجيع ما أسند إىل يوحنا من بقية أسفار العهد اجلديد                    

 ذلك كله من تأليف أشخاص آخرين ، بل لقد كانت بعض الفرق املسيحية القدمية نفسها يف أواخر القرن الثاين امليالدي تـذهب                       أن
هذا املذهب يف صحة ما ينسب إىل يوحنا من أسفار ، ويرتاب كذلك كثري من الباحثني احملدثني يف صحة نسبة هذا اإلجنيل إىل يوحنا                         

قام ليقطع بعدم صحة نسبته إليه ، ومن هؤالء مجاعة العلماء الذين أشرفوا على حترير املسائل املسيحية يف دائرة بل إن عدداً كبرياً من ث 
ال مرية يف أن مؤلف إجنيل يوحنا شخص آخر غري يوحنا بن زبدي احلواري        " املعارف الربيطانية ، فقد ذكروا يف ترمجتهم لألناجيل أنه          

فأخذت الكنيسة هذه اجلملة على عالا وجزمت بأن الكاتب هو يوحنـا            .. متنه أنه هو يوحنا احلواري     املشهور ، وقد ادعى مؤلفه يف     
احلواري ، ووضعت امسه على الكتاب نصاً ، مع أن صاحبه غري يوحنا يقيناً ، وإن الذين حياولون أن يربطوا ولو برابطة واهية بني ذلك                         

 من امليالد وبني احلواري يوحنا الصياد اجلليل لن جيدوا حملاولتـهم هـذه أي سـند                 الفيلسوف الذي ألف هذا الكتاب يف القرن الثاين       
دار ـضة مـصر     : علي عبد الواحد وايف ، ط     .د: األسفار املقدسة يف األديان السابقة لإلسالم     " ). وستذهب جهودهم أدراج الرياح   

 )٨٩ -٨٨( القاهرة ، بدون تاريخ ص-للطباعة
 )١٠٥/ ٣(رجال الكتاب املقدس ٥
 )٧٢/ ١(موسوعة آباء الكنيسة: انظر ٦
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 ١٩٦

 
 
 لرابع املبحث ا
 فيلبس

  سرية فيلبس يف العهد اجلديد:  املطلب األول. 
  سرية فيلبس يف إجنيل بر�ابا:  املطلب الثا�ي. 
  تبشري فيلبس ووفاته:  املطلب الثالث. 
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 ١٩٧

 املطلب األول
 سرية فيلبس يف العهد اجلديد

      
لعهد اجلديد ألمسـاء    فيلبس هو أحد احلواريني االثين عشر الذين وردت أمساؤهم يف قوائم ا           

 .١احلواريني ، وقد اتفقت  األناجيل األربعة على تسميته ذا االسم، ويشاركهم يف ذلك إجنيل برنابا
 .٢س اسم يوناين مأخوذ من فيليب ومعناه حمب اخليلوفيلبُّ

  بيت صيدا اليت يتحدر منها األخوان بطـرس         بلدة  من  كان  يوحنا يف إجنيله أن فيلبس     ويذكر         
 .٣وأندراوس
 بعـد   إذ كان إميانـه باملـسيح     ،    يعترب فيلبس من أوائل املؤمنني بدعوة املسيح       و

 بعد تعميد املـسيح    من احلواريني    أندراوس ويوحنا بن زبدي ، اللذين كانا أول من اتبع املسيح          
    ،لـذي   وذلك حسب رواية يوحنا ا     ،كان اتباع فيلبس     ويف اليوم التايل      على يد يوحنا املعمدان

 :حيكي عن اليوم الذي تال إميان أندراوس ويوحنا فيقول
    ويف اليوم التايل نوى يسوع أن يذهب إىل منطقة اجلليل فوجد فيلبس فقـال لـه اتـبعين                  (

 .٤)سوكان فيلبس من بيت صيدا بلدة أندراوس وبطر
  بأا كانت مباشرة ، فلـم يكـن        ويعلق إلياس مقار على طريقة اتباع فيلبس للمسيح         

 ، ويعزو سرعة اتباعه إىل أنه رمبا كان عاملاً بنبوءات التوراة عن شخص هناك من دعاه إال املسيح
 : ، يقول مقاراملسيح 

إن الطريقة اليت جاء ا فيلبس إىل يسوع املسيح ختتلف عن طريقة بطـرس وأنـداروس                ( 
، وأندراوس قـاد    ٥ املسيح ويعقوب ويوحنا ، إذ أن املعمدان وجه أندراوس ويوحنا فذهبا إىل يسوع           

 ، لكن األمر بالنسبة لفيلبس خيتلف كثرياً عن ذلك ، إذ ال نقرأ أن أحداً دخل بينـه                   ٦أخاه إىل السيد  
  ، لقد ذكرنا أن بطرس وأندراوس رمبا أعداه لذلك بصحبتهما وشركتهما٧وبني املسيح أو قاده إليه

                                                   
 .من هذا البحثوما بعدها ) ٦٥( انظر قوائم أمساء احلواريني ص ١
 )٣/١٣٨(، رجال الكتاب املقدس ) ١٥٧(قاموس أعالم الكتاب املقدس ص: انظر ٢
 ٤٤: ١ يوحنا:انظر ٣
 ٤٤ -٤٣: ١حنايو ٤
 ٣٩ - ٣٥: ١انظر يوحنا ٥
 ٤٢ - ٤٠: ١يوحنا: انظر ٦
 : رآه جالساً يف مكتب جباية الضرائب فدعاه التباعه  فتبعه ، انظر  بن حلفى إذ أن املسيح     -الوي–و ما حدث أيضاً مع مىت       وه ٧
 ٩: ٩مىت
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 ١٩٨

بالكلمة لقبول السيد ، إذ كان ينتظـر ذاك الـذي          ورمبا كان قارئاً جميداً لكلمة اهللا ، وكان مستعداً          
 .٢) ، لكن لقاءه باملسيح كان مباشراً وشخصيا١ًكتب عنه موسى يف الناموس ، واألنبياء

 
 

 :فيلبس يف العهد اجلديدواقف م
 وهذه  ، غري موقفه السابق يف اتباعه للمسيح     عدة ،   ذكر العهد اجلديد لفيلبس  مواقف       

 عن فيلبس يف العهد اجلديد ، وتتركز هذه املواقف يف إجنيل يوحنا الذي              املواقف تشكل كل ما ذكر    
 : كالتايل وهذه املواقف هياستأثر بذكرها ، 
 :املوقف األول

 وكان ذلك بعـد       مبادرة فيلبس إىل دعوة غريه إىل اتباع املسيح        ذكر يوحنا يف إجنيله   
جـدنا الـذي     و : فقال له  ٣فيلبس نثنائيل  وجد   مث: (جنيل يوحنا   فترة وجيزة من اتباعه هو، جاء يف إ       

: ، فقال نثنائيل   كتب عنه موسى يف الشريعة، واألنبياء يف كتبهم وهو يسوع بن يوسف من الناصرة             
 .٤)تعال وانظر:  أجابه فيلبس!وهل يطلع من الناصرة شيء صاحل؟

 
 :املوقف الثاين

وأرادوا مقابلـة   ،  يم للعبادة    اليونانيني الذين قدموا إىل أورشل      من  قصة مجاعة  ذكر فيه يوحنا  
 فذهبا مجيعاً إىل املـسيح       ،  فذهبوا إىل فيلبس الذي ذهب بدوره إىل أندراوس وأخربه          ،  املسيح
 جاء يف إجنيل يوحناوأخرباه ، : 

 فذهبوا إىل فيلبس     ٥وكان بني الذين قصدوا أورشليم للعبادة يف أثناء العيد بعض اليونانيني          ( 
 يا سيد ، نريد أن نرى يسوع ، فجاء فيلبس وأخرب : نطقة اجلليل وقالوا لهوهو من بيت صيدا يف م

                                                   
 ، وكانـت هـذه      يشري مقار إىل الروايات التوراتية اليت تبشر مبقدم املسيا ، واليت حيملها النصارى على أن املراد ا هو عيسى                   ١

 .ذيوع والشهرة حبيث يعلم ا اليهود سواء من كان منهم قارئاً للتوراة ، أو كان أمياً يسمع ذلك من الكهنةالروايات من ال
 )١٤١/ ٣(رجال الكتاب املقدس  ٢
من هـذا  ) ٢٢٣(تذكر بعض املراجع النصرانية أن نثنائيل هو نفسه احلواري برثلماوس، وسيأيت تفصيل ذلك يف ترمجة برثوملاوس ص   ٣

 .البحث
 ، ويستنبط البعض من هذا املوقف أن فيلبس كان بعيداً عن اجلدل ، مياالً إىل املباشرة والوضوح ، يـدل علـى    ٤٦ -٤٥: ١يوحنا ٤

وهل يطلع من الناصرة شيء صاحل؟ ، فلم يشغل فيلبس نفسه مبجادلة نثنائيل واإلسهاب يف الرد عليه                  : ذلك جوابه عن تساؤل نثنائيل      
 )٧٢/ ١(موسوعة آباء الكنيسة ) . أي تعال لتنظر بنفسك وتعرف املسيح كما عرفته أنا (تعال وانظر : بل قال له

 )١٤٦(انظر ص. سبق إيراد هذا املوقف ، وفيه املراد باليونانيني هنا وسبب قدومهم للعبادة يف أورشليم  ٥
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 ١٩٩

 .١)أندراوس ، مث ذهبا معاً إىل يسوع
 هو كونه من بيت     احلوارينيويرى البعض أن سبب توجه اليونانيني إىل فيلبس دون غريه من            

س كان على علم باللغة     ل فيلب صيدا، وهي بلدة يكثر فيها اليونانيون، وتشيع فيها الثقافة اليونانية، فلع          
 .٢له عالقة باليونانيني، فلذلك كان توجههم إليه دون غريهاليونانية أو كانت 

 

 :املوقف الثالث
 وهـي   زات املـسيح    جكان ذلك املوقف يف احلادثة الشهرية اليت جتلت فيها إحدى مع          

 احلادثة مما اتفـق     ، وهذه  معجزة إطعام مجع مؤلف من مخسة آالف نفس من مخسة أرغفة ومسكتني           
بإبراز دور  ، وقد انفرد يوحنا     ٣، على اختالف بينهم يف التفاصيل      كتاب األناجيل األربعة على إيراده    

 : جاء يف إجنيل يوحنافيلبس يف هذه احلادثة ،
، وإذ تطلـع     ، وكان عيد الفصح قد اقتـرب       وصعد يسوع وتالميذه إىل اجلبل وجلسوا     ( 

من أين نشتري خبزاً لنطعم هؤالء كلهم؟ وقد قال         :  حنوه، قال لفيلبس   يسوع رأى مجعاً كبرياً قادماً    
حىت لو اشترينا خبزاً مبئيت دينار ملا       : ؛ ألن يسوع كان يعرف ما سيفعله، فأجابه فيلبس         هذا ليمتحنه 

كان يكفي ليحصل الواحد منهم على قطعة صغرية، فقال أندراوس أخو مسعان بطرس وهـو أحـد                 
 .٤!)؟معه مخسة أرغفة شعري ومسكتان صغريتان ولكن ماهذه ملثل هذا اجلمعهنا ولد : التالميذ

، وفيها أن اجلمع بلغ ـم       يبة من رواية يوحنا   ، وروايته قر  وهذا املوقف ذكره برنابا يف إجنيله     
أين جند  :  فلما رأى يسوع هذا أخذته الشفقة عليهم وقال         (خضراجلوع أن كانوا يأكلون العشب األ     

يا سيدي إن مئيت قطعة من الذهب ال تكفي لشراء          : ال يهلكوا من اجلوع؟ أجاب فيلبس     خبزاً هلم لكي  
هنا غالم معه مخس أرغفة ومسكتان ولكن ما عسى أن          :  ، حينئذ قال أندراوس    ما يتبلغون به من اخلبز    

 .٥! )تكون بني هذا العدد اجلم ؟
 زاء مقدرة املـسيح   وهذا املوقف يراه البعض دليالً على ضعف فيلبس وحريته وتردده إ          

 ، بينما ال يراه البعض اآلخر كذلك ؛ إذ إن املوقف كان موقفاً يعلِّـم فيـه                  ٦على إجراء املعجزات  

                                                   
 ٢٢ - ٢٠: ١٢يوحنا ١
 )٦/١٢٩(، دائرة املعارف الكتابية) ١٣٨/ ٣(انظر رجال الكتاب املقدس ٢
 ١٤ -١: ٦، و يوحنا١٧ -١٠: ٩، و لوقا ٤٤ -٣٠: ٦، و مرقس ٢١ -١٣: ١٤مىت : انظر ٣
 .من هذا البحث) ١٤٥( انظر ص.  ، وقد أوردت النص كامالً يف ترمجة أندراوس٩ -٣: ٦يوحنا ٤
 ٩ - ٧: ٩٨برنابا ٥
 )٣/١٤٠(رجال الكتاب املقدس : انظر ٦
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 ٢٠٠

 تالميذه ، وهو حني سأل فيلبس إمنا سأله ليعلمه وغريه من التالميذ ، ويظهر هلم تلـك                  املسيح
 .١املعجزة ليزدادوا يقيناً

 

 :املوقف الرابع
 تالميـذه    أخـرب    املسيح خرية اليت سبقت واقعة اخليانة أن     يف األحداث األ      ذكر يوحنا        

، وكان حيدثهم عن الطريق اليت ستوصـلهم إىل          ببعض األمور اليت ستقع قبل ذهابه عنهم وبعد ذلك        
 ، يف بيت أيب منازل      نتم تؤمنون باهللا فآمنوا يب أيضاً     ال تضطرب قلوبكم ، أ    (  : فكان  مما قاله    ، احلق
، ولو مل يكن األمر كذلك لقلت لكم ؛ فإين ذاهب ألعد لكم مكاناً ، وبعدما أذهب وأعـد                    كثرية

، أنتم تعرفـون أيـن أنـا ذاهـب       ، لتكونوا حيث أكون أنا لكم املكان أعود إليكم وآخذكم إيل   
 يا سيد ال نعرف أين أنت ذاهب فكيف نعرف الطريق؟ : فقال توماالطريق ، وتعرفون 

 هو الطريق واحلق واحلياة ، ال يأيت أحد إىل اآلب إال يب، إن كنـتم قـد                  أنا: فأجابه يسوع 
 .  ومنذ اآلن تعرفونه وقد رأيتموهعرفتموين فقد عرفتم أيب أيضاً

 مضت هذه املدة الطويلـة وأنـا        : يا سيد أرنا اآلب وكفانا، فأجابه يسوع       :فقال له فيلبس  
 .٢)كيف تقول أرين اآلب؟ الذي رآين رأى اآلب، فمعكم ومل تعرفين يا فيلبس؟ 

 

  ٣هذه هي مجلة املواقف اليت ذكرها العهد اجلديد لفيلبس ، ومل يذكر عنه أي شيء غري ذلك                
 إىل أي عمل خـاص بفيلـبس          وال يشري سفر األعمال الذي أرخ حلياة احلواريني بعد املسيح           

املستند فيها إىل التقليد وهو مما      وكل ما ورد يف املراجع النصرانية حول رحالته التبشريية و ايته كان             
 .ال يوثق به كما سيأيت

 

                                                   
 )١٢٨/ ٦(دائرة املعارف الكتابية : انظر  ١
 ٩ -١: ١٤يوحنا ٢
هناك موقف ذكر يف إجنيل مىت مل يصرح فيه باسم فيلبس ، إال أن بعض املراجع ترى أن املذكور يف هذا املوقف هو فيلبس ، فقـد                            ٣

ى يسوع وحني رأ: ( أمر تالميذه ذات مرة أن يتبعوه فاستأذنه أحدهم ليدفن أباه ، جاء يف إجنيل مىت    ورد يف إجنيل مىت أن املسيح       
.... يا معلم سأتبعك حيثما تـذهب     : أن اجلموع احتشدت حوله أمر تالميذه أن يعربوا إىل الضفة املقابلة، فتقدم إليه أحد الكتبة وقال               

 -١٨: ٨مىت) اتبعين اآلن ودع املوتى يدفنون موتاهم: يا سيد امسح يل أن أذهب أوالً فأدفن أيب،فأجابه يسوع:وقال له آخر من تالميذه
 )١٢٩/ ٦(دائرة املعارف الكتابية : تذكر بعض املراجع أن هذا املستأذن هو فيلبس ، انظر. ٢٢
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 ٢٠١

 املطلب الثاين
 سرية فيلبس يف إجنيل برنابا

 
ختتلف عما ورد يف العهد اجلديد، إال أنه        لفيلبس  يف اإلجنيل املنسوب إليه مواقف      ذكر برنابا   

 وهذه هي املواقـف      ،  اليت سبق إيرادها    يتمثل يف حادثة اإلشباع     يف موقف واحد   العهد اجلديد وافق  
 :اليت ذكرها برنابا لفيلبس

 :املوقف األول
 مع تالميذه إىل اجلبل وشرع حيـدثهم عـن           حتدث فيه برنابا عن يوم صعد فيه املسيح       

عود عليهم من نفع إن فعلوا      ، ويرغبهم يف التقرب إىل اهللا وما ي        الفرق بني احلياة الفانية واحلياة الباقية     
، وملا قـال    ١ فانظروا إذاً كم جيب عليكم أن تكونوا مسرورين يف خدمة اهللا            (:ن قال هلم   إىل أ  ذلك  

ألن ؛   ولكننا نرغب أيـضاً أن نعـرف اهللا           ، إننا لراغبون يف خدمة اهللا    : يسوع ذلك أجاب فيلبس   
 .٤أنا الذي هو أنا: ، وقال اهللا ملوسى عبده ٣حقاً إنك إلله حمتجب:  النيب قال٢أشعياء

ن اهللا موجود بدونه ال وجـود         ، إ  لبس إن اهللا صالح بدونه ال صالح      يا في :  أجاب يسوع 
إن اهللا حياة بدوا ال أحياء ، هو عظيم حىت إنه ميأل اجلميع ، وهو يف كل مكان ، هو وحده ال نـد       

 .٥)..له
 

 :املوقف الثاين
، حني حاج إبـراهيم أبـاه يف          وأبيه  لقصة إبراهيم     ذكر فيه برنابا رواية املسيح    

أن سأل فيلبس املسيح     ، وكان   غضب األب من ابنه    األمر إىل ، وانتهى    عبادة األصنام وغلبه باحلجة   
 مستفسراً عن قصة متالؤ القوم على إحراق إبراهيم فيهم أبوه، قال فيلبس وكان  : 

 ٦) يا معلم كيف حدث أن أبا إبراهيم أحب أن حيرق ابنه؟(
 : من النار قال فيلبس ى اهللا إبراهيم بالقصة وكيف جن  فلما أخربهم املسيح

                                                   
 ٣٤: ١٦برنابا ١
عزيا ويوثام وآحاز وحزقيا ، أي ما بني : من أنبياء العهد القدمي ، وإليه ينسب سفر أشعياء ، كانت نبوته يف زمن ملوك يهوذا: أشعياء ٢

 )٣٠٨ -٣٠٦/ ١(دائرة املعارف الكتابية : انظر. راجع إنه قتل يف عهد امللك منسي م ، وتقول بعض امل. ق٧٠١ – ٧٤٠عامي 
 ١٥: ٤٥أشعياء ٣
 ١٤: ٣خروج ٤
 ٨ -١: ١٧برنابا ٥
 ١٣: ٢٧برنابا ٦
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 ٢٠٢

 ، فـشرع    ١) ما أعظم رمحة اهللا للذين حيبونه، قل لنا يا معلم كيف وصل إىل معرفـة اهللا                (
 .٢ مع الكواكب والنجوم واملعرفة اليت جتلت له بعد ذلك  خيربهم بقصة إبراهيماملسيح 

 

 :الثالثاملوقف 
ن مـا  أ و ،ث إىل تالميذه عن اخلطايا وتفاوت درجاـا  حتد يذكر فيه برنابا أن املسيح            

، كالقتل حني يكون قصاصاً فإنه ال يكـون          يظهر خطيئة يف حال ال يكون كذلك يف حال أخرى         
  : خطيئة بل هو أمر يقبله اهللا، إىل أن قال املسيح

....  لكـم  احلق كما قلت   فمىت اعتقدمت أن اخلطيئة إمنا هي ما ال يريده اهللا جتدون حينئٍذ              (
؟ ٤ إنه ال يوجد شر يف املدينة مل يـصنعه اهللا          ٣ولكن كيف جيب فهم قول النيب عاموس      : جاب فيلبس أ

 الذين قد   انظر اآلن يا فيلبس ما أشد خطر االعتماد على احلرف كما يفعل الفريسيون            : أجاب يسوع 
اهللا غري بار وأنه خادع      انتحلوا ألنفسهم اصطفاء اهللا للمختارين على طريقة يستنتجون منها فعالً أن            

وكاذب ومبغض للدينونة اليت ستحل م ، لذلك أقول إن عاموس نيب اهللا يتكلم هنا عن الشر الذي                  
 .٥... )يسميه العامل شراً ، ألنه لو استعمل لغة األبرار ملا فهمه العامل

 

                                                   
 ١: ٢٩برنابا ١
 ٣٧ - ٣: ٢٩برنابا: انظر ٢
دائرة : م ، انظر  .ق٧٤٠ أن نبوته كانت حوايل      أحد أنبياء العهد القدمي ، وإليه ينسب سفر عاموس يف العهد القدمي ، ويعتقد             : عاموس ٣

 )١٥٣ -١٥٢/ ٥(املعارف الكتابية
 ٦: ٣عاموس ٤
 ١٨ -١٢: ١٦١برنابا  ٥
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 ٢٠٣

 املطلب الثالث
 تبشري فيلبس و وفاته

 
ي قام به فيلبس ، وال كيف كانت ايته ، إال أن            مل يشر العهد اجلديد إىل أي نشاط تبشري       

 :روايات التقليد النصراين تروي أنه قام بالتبشري يف مناطق خمتلفة ، يقول إلياس مقار
 ، وأنـه    ١تقول التقاليد إن فيلبس أدى رسالته العظيمة يف آسيا الصغرى يف مقاطعة فرجيية            (

 .٢)اورة للكنائس السبع اليت خدم فيها يوحنا الرسولجنح جناحاً باهراً يف خدمة املسيح يف األماكن اجمل
 حيث تويف   ٣وتضيف دائرة املعارف الكتابية أنه انتقل يف مناطق كثرية مث استقر يف هريابوليس            

 : جاء يف دائرة املعارف الكتابية
ـ        ٤واملرجح أنه بعد أن كرز باإلجنيل يف جهات كثرية        (  ة  استقر يف مدينة هريابوليس إحدى مدن والي

أسيا الرومانية ، ومات فيها وال يعلم على وجه اليقني ما إذا كان قد مات موتـاً طبيعيـاً أو مـات             
 .٥)شهيداً

 

                                                   
منطقة جبلية  شاسعة يف أواسط آسيا الصغرى ، وأطلق عليها هذا االسم نسبة إىل الفرجييني ، وهم قبيلة من نسل ترياس بن                       : فرجيية   ١

ا وغالطية ، وهي اليوم منطقة تشكل جـزءاً  مـن            سيأُألول امليالدي مقسمة بني اإلقليمني الرومانيني       يافث ، كانت فرجيية يف القرن ا      
و دائرة املعـارف    ) ٣٧٣ -٣٧٢(أطلس الكتاب املقدس ص   : انظر.  واملنطقة القريبة منها   - يف تركيا  –الطرف الغريب هلضبة األناضول     

 )٤٥/ ٦(الكتابية 
 )١٥١/ ٣(رجال الكتاب املقدس ٢
أي املدينة املقدسة ، تقع يف جنويب غريب آسيا الصغرى على وادي ر ليكوس ، كانت موطناً لعدد من آهلة الوثنيني منها                      : هريابوليس ٣

اإلله سبازيون و اإلهلة ليتو و اإلله لريبنوس ، وقد تأسست فيها أول كنيسة نصرانية يف القرن األول على يد بولس الرسول ، وهي اليوم        
و دائرة املعارف الكتابية    ) ٣٩١(أطلس الكتاب املقدس ص   : انظر. سم بامبوك كالسي أي قلعة القطن ، وتقع يف غرب تركيا            تعرف با 

)٨/١٦١( 
تفصل موسوعة آباء الكنيسة يف ذكر هذه املناطق وتذكر روايات خمتلفة عن تبشري فيلبس ، ولقائه بالوثنيني وصلبه ورمجه حىت املوت                      ٤

  ولكن هذه الروايات تفتقر إىل التوثيق وكلها من مرويات التقاليد اليت             -)٧٣ – ١/٧٢( موسوعة آباء الكنيسة     –يس  يف مدينة هريابول  
رجـال  ). وحنن ال نستطيع االعتماد على التقاليد اليت تتضارب يف مرات كثرية          : ( يقول عنها إلياس مقار يف أكثر من موضع يف كتابه           

 )٣/١٧٥(الكتاب املقدس
 )١٢٩/ ٦(عارف الكتابيةدائرة امل ٥
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 ٢٠٤

 
 

 املبحث اخلامس
 توما

  توما بني األ�اجيل:املطلب األول . 
  سرية توما يف العهد اجلديد :املطلب الثا�ي. 
  تبشري توما باإلجنيل ووفاته :املطلب الثالث. 
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 ٢٠٥

 طلب األولامل
 تومـا بني األناجيـل

 

يعد توما من احلواريني االثين عشر الذين ذكروا يف قوائم أمساء احلواريني املذكورة يف العهد               
من  ، وذكر يوحنا اسم توما يف أكثر من موضع           ١اجلديد ، واليت ذكرها كتاب األناجيل الثالثة األوىل       

 . من تفصيالت يف العهد اجلديد ، كما سيأيتكلّ ما ذكر عن توماهي  هذه املواضع إجنيله ، و

     ولكن بعض الباحثني يـرى أن يهـوذا        ، برنابا    اسم توما يف اإلجنيل املنسوب إىل      ومل يذكر 
س الذي يقال إنه هو يهوذا غري اإلسخريوطي الذي دعي هكذا           او وهو غري اإلسخريوطي وغري تد     –

كره برنابا يف قائمته هو نفسه توما ، إذ االسـم            الذي ذ  -٢يف بعض قوائم األناجيل ألمساء احلواريني     
على الرغم من االخـتالف البـين يف   (  :األصلي لتوما هو يهوذا ، يقول الدكتور املاحي أمحد شفيع       

 وتالمذته  وعدم اتفاق احلواريني أنفسهم يف روايتهم لإلجنيـل علـى             ح  يقائمة أمساء رسل املس   
، ال بامسه الذي    " توما"ال أن معظمهم قد ذكر احلواري يهوذا        قائمة موحدة للحواريني االثين عشر ، إ      

محله منذ ميالده بل بلقب توما ، جاء ذلك ضمن سياق رواية كل من مرقس ومىت ولوقا للكيفية اليت                   
 إىل اجلبل ليصلي    -عيسى–ويف تلك األيام خرج     :" اختار ا عيسى تالمذته ، نكتفي منها برواية لوقا        

 الصالة هللا ، وملا كان النهار دعا تالميذه واختار منهم اثين عشر ، الذين مساهم                ، وقضى الليل كله يف    
مسعان الذي مساه أيضاً بطرس ، وأندراوس أخاه ، يعقوب ويوحنا ، فيلبس وبرثوملاوس               : أيضاً رسالً   

مىت وتوما ، يعقوب بن حلفى ومسعان الذي يدعى الغيـور ، يهـوذا أخـا يعقـوب ، ويهـوذا                     
 .٣" ماً أيضاًي الذي صار مسلِّاإلسخريوط

 أما قائمة برنابا ألمساء احلواريني فجاءت هي األخرى موافقة لرواية لوقا يف الكيفية والوقت              
فلما طلع النهار نزل من اجلبل       :" الذي انتقى فيه حوارييه ، ولكنها خلت من لقب يهوذا ، قال فيها            

أندراوس وأخوه بطرس : صلب  أما أمساؤهم فهيوانتخب اثين عشر مساهم رسالً ، منهم يهوذا الذي 
الصياد ، وبرنابا الذي كتب هذا ، مع مىت العشار الذي كان جيلس للجباية ، يوحنا ويعقوب ابنـا                   

 .٥ )٤" برتولوماوس  وفيلبس ، يعقوب ويهوذا اإلسخريوطي اخلائن،زبدى ، تداوس ويهوذا 
                                                   

 . من هذا البحث وما بعدها)٦٥( انظر هذه القوائم ص ١
 من هذا البحث ) ٢٣٢(انظر تفصيل ذلك يف املبحث اخلاص بسرية احلواري تداوس ص ٢
 ١٦ - ١٢: ٦لوقا ٣
 ١٧ - ١٠: ١٤برنابا ٤
 -هــ   ١٣٢٤( بريوت ، الطبعة األوىل    -دار الوراق :  ،ط الشفيع املاحي أمحد  . د: رواية توما لإلجنيل بني رواية غريه من احلواريني          ٥

 )١٠ -٩(ص) م٢٠٠٣
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 ٢٠٦

  تومـا ل إىل اإلجنيـل املنـسوب     يهوذا   وقد استند الدكتور شفيع يف القول بأن اسم توما هو         
 : ، وقد ورد يف دائرة املعارف الكتابية ١والذي تصنفه الكنيسة ضمن الكتابات األبوكريفية

كما أن األمساء اإلضافية مثل يهوذا وديدميوس زادت من اضطراب الكتابات األبوكريفية             ( 
 ، وبالتايل بينه وبني تداوس ، وأيـضاً         بالنسبة لتوما ، وأدت إىل اخللط بينه وبني يهوذا أخي يعقوب          

 ٢)٥٥: ١٣انظر مىت_ يهوذا أخي الرب

 وما ذكره الدكتور شفيع من أن برنابا مل يذكر اسم توما وذكر اسم يهوذا  لـيس دلـيالً                   
أكيداً على أن توما هو نفسه يهوذا املذكور لدى برنابا ؛ فإن برنابا مل يذكر أيضاً اسم مسعان القانوي                    

 ضمن القائمة ، فاالحتمال قائم بأن يكون يهوذا املذكور لدى برنابا شخـصاً              -برنابا–ه  وذكر امس 
آخر غري توما املذكور يف قوائم العهد اجلديد ألمساء احلواريني ، خاصة وأن املراجع النصرانية املعترف                

 مـا   ، ومن ذلك  ٣ا تذكر أن توما هو اسم ذلك احلواري ، ومل تذكر أنه لقب لصاحب اسم آخر                 
" ديدميوس" وهو اسم آرامي معناه توأم ، ويسمى يف اليونانية          : توما(  :تذكره دائرة املعارف الكتابية   

 .٤)هو أحد االثين عشر رسوالً ، وأكثر مايذكر يف إجنيل يوحنا.. أي توأم

 وكان.. اسم آرامي معناه توأم ، أحد االثين عشر رسوالً          : توما(  :يف قاموس الكتاب املقدس   جاء  و
 .٥)يسمى التوأم

 

                                                   
األدب املنحول ، و لفظ املنحول يف العربية يدل على التزوير والزيـف واالدعـاء                  : ترمجتها العربية )  : apocrype(األبوكريفا   ١

على مجيـع   ) أبوكريفا(قانونية ، وقد أطلق لفظ        يدل على التشكيك يف صحة النسبة وعدم ال         - أو األدب املنحول   –ولفظ أبوكريفا   
األسفار والرسائل اليت مل تعترف ا الكنيسة ضمن األسفار والرسائل القانونية ، على اختالف بني الكنائس الكربى يف إطـالق لفـظ       

خ الفكر املسيحي عند آباء     تاري:  انظر. املنحول على بعض الكتب والرسائل ، إذ تعترف بعض الكنائس مبا ال يعترف به البعض اآلخر               
و مـا تـصنفه     ،  ) ٣٧ -٣٦(ص) م٢٠٠١( بريوت ، الطبعـة األوىل     -املكتبة البولسية : كريلس سليم بسترس وآخرون، ط    : الكنيسة

ذلك مجيع الكتب واألناجيـل     : ما خيالف العقائد الرئيسة يف الكنيسة ، ومثال       ) ١:الكنيسة ضمن األبوكريفا ميكن تقسيمه إىل قسمني        
ما خيالف الواقع التارخيي وخيتلط     )٢. أقصيت ألا ختالف املعتقدات الرئيسة يف النصرانية كاعتقاد ألوهية املسيح و الصلب والفداء              اليت  

بعض الكتب اليت حتدثت عن سري حياة احلواريني والرحالت التبشريية اليت قاموا ـا ، و ايـات                  :باألساطري واخليال ، ومثال ذلك      
 م ووفيام ، وهذا القسم األخري يصنف أيضاً ضمن التقليد النصراين الذي ال يعتمد عليه كما يذكر القس إلياس مقار يف أكثر من                      حيا

 و هذا التقليد أشبه شيء باحلكايات الشفاهية املتناقلة         -) ١٩٨،  ١٨٨ ،   ١٧٥/ ٣( انظر مثالً    -موضع يف كتابه رجال الكتاب املقدس     
   .تالط والتضاربدون سند مما جيعلها عرضة لالخ

 )٢/٤٠٨(دائرة املعارف الكتابية  ٢
: ١٠مـىت :   بطرس، انظر لشخص معني مثل مسعان الذي لقب ب    مل يذكر ذلك حىت يف األناجيل اليت تذكر أحياناً أن هناك امساً ولقباً             ٣
٢    
 )٤٠٧/ ٢(دائرة املعارف الكتابية  ٤
 )٧٥/ ١(، موسوعة آباء الكنيسة ) ١٧٧/ ٣(لكتاب املقدس رجال ا:، انظر كذلك) ٢٢٦(قاموس الكتاب املقدس ص ٥

http://kotob.has.it



 ٢٠٧

 املطلب الثاين
 سرية توما يف العهد اجلديد

 

يف إجنيل يوحنا ، وهي كمـا       ورد ذكرها كلها     مواقف عدة لتوما      عن  العهد اجلديد  حتدث
 :يلي

 :املوقف األول
 يف  ١ لرجل يسمى لعازر ، وكان لعازر من بيت عنيـا          ذكر يوحنا حادثة إحياء املسيح    

 تالميـذه   يح قد خرج منها بعد أن هم اليهود بقتله ، فأخرب املسيح           منطقة اليهودية ، وكان املس    
 من القتل ، إال توما الذي كان لـه موقـف            بأنه سيعود إىل هناك فاعترضوا خوفاً على املسيح       

 : ما نصهخمتلف ، يقول يوحنا

يا سيد إن   : لعازر حبيبنا قد رقد ، ولكين سأذهب ألضه ، فقال التالميذ          : مث قال يسوع   (
كان قد رقد فإنه سينهض معاىف ، وكان يسوع يعين موت لعازر، أما التالميذ فظنوه يعين رقاد النوم                  

لعازر قد مات ، وألجلكم أنا أفرح بأين مل أكن هناك حىت تؤمنوا ، فلنذهب               : عندئذ قال هلم صراحة   
 .٢)عهلنذهب حنن أيضاَ فنقتل م: إليه ، فقال توما املعروف بالتوأم للتالميذ اآلخرين

 ولو كانت   وهذا املوقف يبني مدى استعداد توما لبذل أي شيء من أجل اتباعه للمسيح            
 :روحه ، جاء يف التفسري التطبيقي

برغم إجياز نظرتنا إىل توما إال أننا نالحظ ثبات شخصيته ، فقد جاهد ليكون أمينـاً ملـا                  ( 
ار اخلطر احمليط بيسوع كان توما هو       يعرفه برغم ما أحس به ، ففي اللحظة اليت اتضح فيها للكل مقد            

 فلم يتردد يف    ٣"لنذهب حنن أيضاً فنقتل معه    : " الوحيد الذي عبر بالكلمات عما أحس به معظمهم         
 ٤)أن يتبع يسوع

 

                                                   
قرية على بعد حنو ميلني إىل اجلنوب الشرقي من أورشليم على الطريق إىل أرحيا ، وقد ذكرت مرات عدة يف العهد اجلديد                      :بيت عنيا  ١

دائـرة املعـارف   : ان من بيت عنيا ،  انظروتعرف حالياً باسم العازرية ، نسبة إىل لعازر أحد الذين أقامهم املسيح من األموات ، إذك      
 )٣٣٧(و أطلس الكتاب املقدس ص) ٢٢٩/ ٢(الكتابية

 ١٦ -١١: ١١يوحنا ٢
 ١٦: ١١يوحنا ٣
 )٢٢٤٥(التفسري التطبيقي للكتاب املقدس ص ٤٤
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 ٢٠٨

 :املوقف الثاين
 إىل تالميذه عن قرب موعد انصرافه من العامل  فكان مما            ذكر فيه يوحنا حديث املسيح      

م ، أنتم تؤمنون باهللا فآمنوا يب أيضاَ ، يف بيت أيب منازل كـثرية، ولـو مل                 ال تضطرب قلوبك  (  :قال
يكن األمر كذلك لقلت لكم ؛ فإين ذاهب ألعد لكم مكاناً ، وبعدما أذهب وأعد لكم املكان أعود                  

 .إليكم وآخذكم إيل، لتكونوا حيث أكون أنا، أنتم تعرفون أين أنا ذاهب ، وتعرفون الطريق

أنا هـو   : يد ال نعرف أين أنت ذاهب فكيف نعرف الطريق؟ فأجابه يسوع          يا س : فقال توما 
 ١)الطريق واحلق واحلياة ، ال يأيت أحد إىل اآلب إال يب، إن كنتم قد عرفتموين فقد عرفتم أيب أيضاً

 

 :املوقف الثالث
 أن - حسب االعتقاد النصراين–ذكر يوحنا يف األحداث اليت تلت قيامة املسيح من األموات       

 ظهر أول مرة لتالميذه ومل يكن توما بينهم ، ولذلك مل يصدق ما أخربوه به ، وطلـب                   سيحامل
 : يقول يوحنا- كما يعتقدون–برهاناً على ذلك ، فظهر املسيح بعد ذلك وقدم له الربهان 

ولكن توما وهو أحد التالميذ االثين عشر وهو املعروف بالتوأم مل يكن مع التالميذ حـني                ( 
إن كنت ال أرى أثر املسامري يف       : إننا رأينا الرب ، فأجاب    :  فقال له التالميذ اآلخرون    حضر يسوع ،  

يديه ، وأضع إصبعي يف مكان املسامري، وأضع يدي يف جنبه فال أومن ، وبعد مثانية أيـام إذ كـان                     
تالميذه جمتمعني ثانية داخل البيت وتوما معهم ، حضر يسوع واألبواب مغلقة ، ووقف يف الوسـط                 

هات إصبعك إىل هنا وانظر يدي ، وهات يدك وضعها يف جـنيب             : سالم لكم ، مث قال لتوما     : وقال
 .وال تكن غري مؤمن بل كن مؤمناً

أألنك رأيت آمنت؟ طوىب للذين يؤمنون دون أن        : ريب وإهلي ، فقال له يسوع     : فهتف توما 
 .٢)يروا

احملورية لتوما يف األناجيل  وعلـى       يعترب هذا املوقف الذي ذكره يوحنا عن توما من املواقف           
الـشكاك  : الرغم من انطوائه على شك توما فإنه اعترب من أقوى مواقفه ، ومن هذا املوقف مسي توما               
 : أو املتشكك ، وأصبح هذا الوصف كالعلم عليه ، جاء يف التفسري التطبيقي للكتاب املقدس

حق االحترام إلميانه ، كـان تومـا        يست" توما املتشكك   " إن توما الذي كثرياً ما ندعوه       ( 
  شكاكاً ، لكن شكوكه كانت بقصد أن يعرف احلقيقة ، ومل يتمسك توما بشكوكه ويتشبث ـا                 

                                                   
 ٧ -١: ١٤يوحنا ١
 ٢٩ -٢٤: ٢٠يوحنا ٢
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 ٢٠٩

بل آمن بفرح عندما زالت شكوكه ، لقد عبر توما عن شكوكه متاماً ونال إجابة كاملة عنها ، فكان                   
ولسنا نعلـم سـبب     ..... سلوباً للحياة التشكك هو وسيلته الوحيدة لالستجابة ، وليس طريقاً أو أ         

غياب توما يف أول مرة يظهر فيها الرب يسوع لتالميذه بعد القيامة ، لكنه رفض قبول أو تـصديق                   
 .١)شهادم عن قيامة املسيح ، فلم يقدر وال عشرة أصدقاء أن يغريوا فكره

 

 :املوقف الرابع
 حبرية طربيا ، وهي املرة الثالثة  عند شاطئذكر يوحنا توما ضمن الذين ظهر هلم املسيح         

بعد ذلك أظهر يسوع نفسه للتالميـذ       : (  ذلك بقوله  اليت ظهر فيها يسوع لتالميذه كما يذكر يوحنا       
اجتمع مسعان بطرس وتوما املعـروف      : مرة أخرى عند شاطئ حبرية طربية ، وقد أظهر نفسه هكذا          

:  زبدي وتلميذان آخران فقال هلم مسعان بطـرس        بالتوأم ، ونثنائيل وهو من قانا مبنطقة اجلليل ، وابنا         
وحنن أيضاً نذهب معك ، فذهبوا وركبوا القارب ولكنهم مل يصيدوا شيئاً      : أنا ذاهب للصيد ، فقالوا      

 . ٢..)يف تلك الليلة

 

                                                   
تذكرها تفاسري الكتاب املقدس إن هي إال حماوالت إلضـفاء          ، ومثل هذه األمور اليت      ) ٢٢٤٥(التفسري التطبيقي للكتاب املقدس ص     ١

العلمي ، وهذه الرواية اليت ورد فيهـا         نوع من الرؤية العلمية على روايات يعترف نقاد النصارى قبل غريهم بعدم ثبوا يف ميزان النقد               
 وهي روايات -ب االعتقاد النصراين  حس– لتالميذه بعد قيامته شك توما هي إحدى الروايات اليت وردت حول ظهورات املسيح        

 –متضاربة ، يرى نقاد النصارى أا وضعت خدمة لقضايا معينة ، بل إن أساس املسألة اليت بنيت عليها هذه الرواية وهي قيامة املسيح                        
هـذه القـضايا     على ميزان البحث العلمي فظهر افتها ، وقـد أوردت            - من النصارى  –  من األموات قد عرضها النقاد        -املزعومة

 .من هذا البحث) ٣٧٠( وناقشتها يف املبحث اخلاص بقيامة املسيح من األموات ، انظر ص
 للتالميذ ، واليت يـرى نقـاد        – املزعومة   – ، وهذه الرواية أيضاً تدخل ضمن روايات ظهور املسيح بعد قيامته             ٣ -١: ٢١ يوحنا  ٢

 .من هذا البحث) ٣٩٢ -٣٩١(يامة املسيح من األموات  انظر صث قالنصارى عدم ثبوا حبال ، وقد ناقشتها كذلك يف مبح
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 ٢١٠

 املطلب الثالث
 تبشري توما باإلجنيل ووفاته

 :تبشري توما
م ا توما للتبشري باإلجنيل ، فآخر ذكر        مل يرد يف الكتاب املقدس ما يشري إىل أي رحالت قا          

 كان يف سفر األعمال ، إذ ذكر اجتماعه مع البقية بعد            - كما هو احلال بالنسبة ألكثر احلواريني      -له
مث رجع الرسل إىل أورشليم من اجلبل املعروف جببل         ( :  ، جاء يف سفر األعمال        صعود املسيح 

فة جيوز قطعها يوم السبت ، وملا وصلوا صـعدوا إىل           ، وهو بالقرب من أورشليم على مسا      ١الزيتون
بطرس ، ويوحنا ، ويعقوب ، وأندراوس ، وفيلـبس           : غرفة يف الطبقة العليا كانوا يقيمون فيها وهم       

 .٢)وتوما ، وبرثلماوس ، ومىت  ويعقوب بن حلفى ، ومسعان الغيور ، ويهوذا أخو يعقوب

 قام برحالت تبشريية امتدت بني فارس واهلنـد         إال أن بعض املراجع النصرانية تذكر أن توما       
وتذكر هذه املراجع أن الروايات اليت أوردت هذه الرحالت هي من قبيل التقليد ، وأا مصنفة ضمن                 

 : تورده ، جاء يف قاموس الكتاب املقدس يعترف ا وال يوثق مبااألبوكريفا اليت ال

، ويظن أيضاً أن الرسـول      ٤ والفرس ٣ برثيا ويفيد التقليد أن توما كان بعد ذلك عامالً يف        ( 
 يسمى اآلن جبل القديس تومـا   ٥توما بشر يف اهلند إىل أن مات شهيداً ، ويوجد مكان قرب مدراس           

وإىل اآلن ال يزال كثريون يف الشرق يدعون أم من مسيحي الكنائس اليت أسسها هـذا الرسـول                     
 .٧) باهلند٦وال سيما سكان امللبار

 :ة املعارف الكتابية أن ما ذكر عن رحالت توما مصنف ضمن األبوكريفاوتذكر دائر

أعمال " باإلضافة إىل ذلك توجد كتابات أبوكريفية أخرى تربط بني توما واهلند  فتذكر               ( 
أنه حني قُسم العامل بالقرعة إىل مناطق كرازية بني         : وهي من كتابات الغنوسيني من القرن الثاين      " توما

قعت اهلند ليهوذا توما الذي يدعى أيضاً ديدميوس ، وحتكي مغامراته يف الطريق وجتاربـه               التالميذ ، و  

                                                   
 )٦٧(سبق التعريف به ص  ١
 ١٣ -١٢: ١أعمال ٢
 )١٥٢( سبق التعريف به وبشعبها البارثيني ص٣
 )٣/١٨٨(رجال الكتاب املقدس : انظر كذلك  ٤
: املوسوعة التارخيية اجلغرافية: انظر" . مادراس"دينة ومركزها م" تاميل نادو" إحدى الواليات اهلندية ، وتعرف اليوم باسم : مدراس  ٥

 )٩٩/ ٢٠(، ) م٢٠٠٤( بريوت ، سنة –الشركة العاملية للموسوعات : مسعود اخلوند ، ط
 www.wikipedia.org :  ويكبيديا على شبكة االنترنتموسوعة. يطلق اسم امللبار على الساحل الغريب للهند  ٦
 )٢٧٧(قاموس الكتاب املقدس ص ٧
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 ٢١١

" كرازة القديس توما  " وجناح إرساليته، واستشهاده على يدي مسداي ملك اهلند ، كما حيكي كتاب           
 .١)مغامرات خيالية لتوما يف اهلند 

 

                                                   
 )٢/٤٠٨(دائرة املعارف الكتابية  ١
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 ٢١٢

 :اية توما
ن وكيف ، وحىت املراجع النصرانية األخـرى ال         مل يذكر العهد اجلديد مىت تويف توما وال أي        

 كما هو   -تذكر ايته على وجه اليقني ، بل تذكر دائرة املعارف الكتابية أن كل ما يتعلق بنهاية توما                
 مصنف يف الكتب األبوكريفية اليت ال يعترف ا وال يوثق مبا ورد فيها ، جاء                -احلال بالنسبة لرحالته  
 :ةيف دائرة املعارف الكتابي

ويـروي   .... - Edessaإدسـا    _ ١تذكر أسطورة سـورية أنـه مـات يف الرهـا          (
أنه يف أثناء رحيله إىل مكدونية حكم عليه بـاملوت الامـه            " استشهاد القديس توما يف اهلند    "كتاب

 ويبدو أن الرواية األوىل هي أكثر احتماالً ، وحملاولة التوفيق بني الـروايتني افترضـوا أن                 ،بالسحر  
 ولكنهم بنوا هذا علـى      ،ن توما نقل من اهلند إىل إدسا مث نقله الصليبيون إىل أرتونا يف إيطاليا               جثما

 ٢)بيانات تارخيية غري دقيقة

 

                                                   
 ويرى املؤرخون أن الرها مدينة قدمية يف        "إدسا"  وتعرف يف اليونانية واللغات الغربية باسم         ، "أورهاي"كلمة أصلها السرياين    : الرها ١

اقب على حكمهـا    ، وكانت تقع بني ري الفرات واخلابور ، وقد تع         ) م.  ق ٣٠٢ -٣٠٣(التاريخ أسسها سلوقس األول بني عامي       
بعد ذلك دول عدة ، وأصبحت يف القرن الرابع عشر مركزاً دينياً نصرانياً يضارع مركزي أنطاكية واإلسكندرية ، فتحهـا العـرب                      

، مث وقعت بعد ذلك بيد األرمن ، وكانت مسرحاً لسجاالت عدة            " الرها"، وحينذاك مسيت بتسميتها العربية      ) م٦٣٩(املسلمون سنة   
    وحينذاك عرفـت باسـم     ) م١٦٣٧(، مث وقعت بيد احلكم العثماين سنة        ) م١١٤٤(صليبية ، وقد حكمها املماليك سنة       يف احلروب ال  

جملة تباين االلكترونية  ، عنوان املوقـع علـى          : انظر. وال زال هذا امسها إىل يومنا احلاضر ، وتقع أورفا حاليا شرقي تركيا              " أورفا" 
 www.tebayn.com: االنترنت 

 )٤٠٨/ ٢(دائرة املعارف الكتابية  ٢
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 ٢١٣

 
 

 املبحث السادس
 ) الوي بن حلفى (ى متَّ

  سرية متى يف العهد اجلديد: املبحث األول. 
  سرية متى يف إجنيل بر�ابا: املبحث الثا�ي. 
   تبشري متى باإلجنيل ووفاته: الثالثاملبحث. 
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 ٢١٤

 املطلب األول
 سرية مىت يف العهد اجلديد

 

 ومسـاهم   يعترب متى أو الوي بن حلفى أحد االثين عشر حوارياً الذين اختارهم املسيح            
ناجيل الثالثة األوىل ، ومل     رسالً ، وقد ورد امسه يف قوائم أمساء احلواريني االثين عشر املذكورة يف األ             

  .١ أي موضع من إجنيلهيف يوحنا رهيذك

 ، كما ذكـر لـه   ٢ يف اإلجنيل املنسوب إليه ضمن احلواريني االثين عشر    فقد ذكره   برنابا أما
 .اليت مل تذكر يف بقية األناجيلبعض املواقف 

 أما يف إجنيلـي     ٣وقد ذُكر متى ذا االسم يف اإلجنيل املنسوب إليه ، ويف سفر أعمال الرسل             
 .فقد ذكر باسم الوي بن حلفىمرقس ولوقا 

 :جاء يف إجنيل مىت

وفيما كان يسوع ماراً بالقرب من مكتب جباية الضرائب رأى جابياً امسه متـى جالـساً             ( 
 ٤)اتبعين ، فقام وتبعه: هناك فقال له

 :ويف إجنيل مرقس

 ٥)بعهاتبعين فقام وت: وفيما هو سائر رأى الوي بن حلفى جالساً يف مكتب اجلباية فقال له( 

 :ويف إجنيل لوقا

اتبعين : وخرج بعد ذلك فرأى جايب ضرائب امسه الوي جالساً يف مكتب اجلباية ، فقال له              ( 
 ٦)فقام الوي وتبعه تاركاً كل شيء

 .٨، أوعطية اهللا٧الذي معناه عطية يهوه"  مثتيا"واسم مىت اسم عربي مأخوذ من االسم 

                                                   
 . وما بعدها)٦٥( انظر ما سبق ص ١
 )٦٧( انظر ما سبق ص ٢
 ١٣: ١أعمال ٣
 ٩: ٩مىت  ٤
 ١٤: ٢مرقس ٥
 ٢٨ -٢٧: ٥لوقا ٦
 )٧٨/ ٧(و دائرة املعارف الكتابية ) ٨٣٢(قاموس الكتاب املقدس ص:  انظر٧
 )٣/١٧٠(رجال الكتاب املقدس : انظر ٨
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 ٢١٥

 ، يقول إلياس مقـار يف        أبناء يعقوب     أحد - ليفي –فنسبة إىل الوي    " الوي"أما اسم   
 :تسمية متى ذين االمسني

ميكن أن ندرك أن امسه األصلي الوي بن حلفى ، وقد دعا هذا البعض ليعتقد أنه أخـو                   ( 
 ، ولكن ليس من دليل على ذلك ، وإن كان من املتـصور              ١يعقوب بن حلفى وأنه ذو قرابة للمسيح      

أساساً من سبط الوي ، وأن أبويه كانا تقيني وأطلقا عليـه هـذا            أن االسم الوي يشري إىل أنه كان        
 .٢)االسم ومها يأمالن أن ابنهما سيصبح كاهناً أميناً هللا يف يوم من األيام

على الوي بن حلفى، كما     " مىت" هو من أطلق اسم      ويعتقد بعض النصارى أن املسيح    
 : احلواريأطلق اسم بطرس على مسعان بن يونا ، يقول مىت هنري عن مىت

، ويعتقد البعض أن املسيح هو الـذي        " الوي  " وهو الذي يسميه كل من مرقس ولوقا        ( 
أطلق عليه اسم مىت حينما دعاه ليكون له تلميذاً ، مثلما أطلق على مسعان اسم بطرس ، ومىت يعـين                    

 .٣)عطية اهللا 

 :ويقول إلياس مقار

 .٤)ه املسيح على األرجحواالسم مىت أو عطية اهللا هو االسم الذي أعطاه ل( 

كما أن من ذكروه مل يـدعموا       ولكنين مل أقف يف العهد اجلديد على ما يؤيد هذا القول ،             
 .دعواهم بأدلة تسندها

 

                                                   
 .من هذا البحث )  ٢١٢(قائل بذلك يف الكالم على ترمجة يعقوب بن حلفى ، انظر صأوردت الرأي ال ١
 )٣/١٦٧(رجال الكتاب املقدس  ٢
 )٨٨/ ١(التفسري الكامل للكتاب املقدس  ٣
 )٣/١٧٠(رجال الكتاب املقدس  ٤

http://kotob.has.it



 ٢١٦

 :ى يف العهد اجلديدمواقف مّت
حتدثت األناجيل األربعة عن مىت بوصفه أحد احلواريني االثين عشر ، ومل تفصح سوى عـن            

 وليمة يف بيت     له التباعه حني مر عليه ، وحضور املسيح        وة املسيح   موقفني له ، متثال يف دع     
 .مىت حبضور مجع من اجلباة العشارين

 رأى جابياً   ١ وفيما كان يسوع ماراً بالقرب من مكتب جباية الضرائب         ( :جاء يف إجنيل مىت     
 .اتبعين ، فقام وتبعه : امسه مىت جالساً هناك فقال له

 يف بيت متى حضر كثريون من اجلباة واخلاطئني  واتكـأوا مـع               وبينما كان يسوع متكئاً   
ملاذا يأكل معلمكـم مـع اجلبـاة        : يسوع وتالميذه ، وعندما رأى الفريسيون ذلك قالوا لتالميذه          

ليس األصحاء هم احملتاجون للطبيب بل املرضى ، اذهبوا         :  وإذ مسع يسوع كالمهم قال     ٢واخلاطئني؟
  .٣)طلب رمحة ال ذبيحة ، فإين ما جئت ألدعو أبراراً ، بل خاطئنيإين أ: وتعلموا معىن القول 

 كل ما ذكره  العهد اجلديد عن متى ، فعلى الرغم من أن أول األناجيـل                 ا مه ان املوقف نهذا
 .موقف آخر خال من أي ذكر ألي  قداألربعة تنسب كتابته إىل متى فإنه أيضاً

خ حلياة احلواريني فإنه مل يـذكر أي عمـل          وكذلك احلال بالنسبة لسفر األعمال الذي أر      
 .٤خمصوص ملتى ، ومل يأت ذكره سوى يف القائمة املذكورة ألمساء احلواريني يف بداية سفر األعمال

 

                                                   
 نسبة إىل اقتطاع العشور     – أو العشارون    كان نظام جباية الضرائب معموالً به يف ذلك الوقت لصاحل الدولة الرومانية ، وكان اجلباة               ١

وكانت هذه الضرائب جتمع يف     .. جيلسون يف مكان اجلباية ، يفحصون البضائع اليت كانت تفرض على الطرق واجلسور             ( -من األموال 
 ) ٥٤٣/ ٢(دائرة املعارف الكتابية ) فلسطني يف قيصرية وكفر ناحوم وأرحيا

اجملتمع ، وكانوا يعتربون من املنبوذين بسبب مهنتهم القائمة على أكل أموال الناس لصاحل الدولة         كان جباة الضرائب ممقوتني يف ذلك        ٢
كان جامعو الضرائب موضع سخط اجلميع وكراهيتهم ؛ فهم الذين حتالفوا مع الـسلطة احلاكمـة املـستعمرة           : ( يقول وليم باركلي  

س يف السجن أو قادوهم إىل اإلفالس ، وكان اليهود باإلضافة إىل هذا يعتقدون              وهم الذين ظلموا الناس وخربوا البيوت ، و وضعوا النا         
أن اهللا وحده هو ملكهم ، وأنه له وحده حق العشور ؛ لذلك كانوا يكرهون العشارين ، ويطردوم من اجملامع ، ويعتـربوم مثـل                         

 - تفسري إجنيل مـىت    -تفسري العهد اجلديد  ). والقتلةاللصوص  األشياء واحليوانات النجسة  وكانوا ال يقبلون شهادم يف أية قضية مثل             
 )٣٢٥(ص
 ٣٢ -٢٧: ٥ ، و لوقا١٧ -١٣: ٢ ، وانظر احلادثة يف مرقس١٣ – ٩: ٩مىت ٣
 ١٣: ١أعمال ٤
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 ٢١٧

 املطلب الثاين
 سرية مىت يف إجنيل برنابا

 

كما هو احلال بالنسبة للعهد اجلديد الذي مل يسهب يف احلديث عن مىت كان إجنيل برنابـا                   
 : مل يذُكر فيه الكثري عن مىت ، بل كان ما ذكر عنه مقتصراً على موقفني اثنني مها كالتايلإذ

 :املوقف األول
 إىل تالميذه عن ندرة وجود األصدقاء بني من يعرفـوم  ذكر فيه برنابا حديث املسيح   

 : ، مث بني هلم ما ينبغي كراهيته، فقال من الناس

من كل ألف تعرفوم يكون واحد      :النيب قدوس وخليل اهللا     إين أقول لكم ما قاله سليمان       ( 
احلق أقول لكم إنه ال جيوز لكم       : أال نقدر إذاً أن حنب أحداً؟ فأجاب يسوع         : صديقكم ، فقال مىت   

أن تكرهوا شيئاً إال اخلطيئة ، حىت إنكم ال تقدرون أن تبغضوا الشيطان من حيث هو خليقة اهللا بـل              
 .١..)من حيث هو عدو اهللا

 

 :املوقف الثاين
 إىل التالميذ عن البكاء على اخلطيئة وفضيلته على البكاء          ذكر فيه برنابا حديث املسيح      

: ، فسأله مىت قائالً   على فوائت الدنيا، ذاكراً أن كل ما ينال اإلنسان يف حياته إمنا يأيت من يد اهللا                 
شبه كالبشر، وقلت اآلن إن اإلنـسان    يا معلم إنك لقد اعترفت أمام اليهودية كلها بأن ليس هللا من             (

 .٢ينال من يد اهللا، فإذا كان هللا يدان فله إذاً شبه بالبشر

                                                   
  ٨ -٦: ٨٥برنابا ١
ملخـصها أن اشـتراك   قضية االشتراك اللفظي يف األمساء والصفات بني اخلالق واملخلوق قضية معروفة مشهورة لدى املـسلمني ، و      ٢

فاخلالق جل جالله  يسمى ويوصف مبـا        ،  األلفاظ يف األمساء والصفات بني اخلالق واملخلوق ال يلزم منه اشتراك املسميات واألوصاف              
ن هذا النص الذي    أيليق جبالله وعظمته ، واملخلوق يسمى ويوصف مبا يتأتى وضعفه وكونه مربوباً خملوقاً للخالق عز وجل ، ويالحظ                   

سب فيه برنابا إىل متى هذا الكالم مما انفرد به إجنيل برنابا ومل يذكره مىت يف إجنيله ، والنص ليس فيه طعن يف مىت وال عيب له فكان                            ن
إجنيالً أصيالً ، بل هو إجنيـل       ، ولعل ذلك مما يقوي قول القائلني بأن إجنيل برنابا ليس             ومع ذلك مل يذكره      أوىل الناس بذكره هو مىت      

 .إىل برنابا مث نسب – رمبا كُتب بيد أحد املسلمني -لمنحو
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 ٢١٨

إنك لفي ضالل يا مىت ، ولقد ضل كثريون هكذا إذ مل يفقهوا معىن الكالم               :  أجاب يسوع 
يننـا  ألنه ال جيب على اإلنسان أن يالحظ ظاهر الكالم بل معناه، إذ الكالم البشري مبثابة ترمجان ب                

 .١...)وبني اهللا

                                                   
 ١٣ -١٠ : ١٠٤برنابا ١
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 ٢١٩

 املطلب الثالث
 تبشري مّتى باإلجنيل ووفاته

 

 أي ذكر للرحالت الـيت       يرد يف سفر األعمال الذي أرخ حلياة احلواريني بعد عيسى          مل
قام ا متى للتبشري باإلجنيل ، إال أن التقليد النصراين ذكر أنه قام برحالت متعددة من أجل التبـشري                   

 :ال ميكن االعتماد على الروايات التقليدية اليت تذكرها كما يقول  إلياس مقار إال أنهباإلجنيل ، 

وحنن ال نستطيع االعتماد على التقاليد اليت تتضارب يف مرات كثرية ، وقـد ذكـرت أن                 ( 
، مث امتدت إىل احلبشة والعربية حىت وصلت تدمر         ١خدمته األوىل ملدة مثاين سنوات كانت يف اليهودية       

 .٢)ء العربية ، وهناك من قال إنه ذهب مع أندراوس للخدمة حول البحر األسوديف الصحرا

 .تذكر بعض املصادر أن وفاة متى كانت باحلبشة بعد أن بشر فيها عشرين عاماًو 

مات امللـك   احلبشة من مرض عضال فآمنت باملسيح ، مث         ويف قصة موته أنه شفى ابنة ملك        
من األمرية قسراً ، طالباً من مىت اقناعها فلما رفض مىت حرض            لك وأراد الزواج    فاغتصب أحدهم املُ  

 .٣عليه امللك اجلند فضربوه حىت مات

وليس من سند تارخيي يوثق هذه الوقائع ، بل معتمدها على التقاليد اليت تتضارب يف كـثري                 
 .من رواياا

 

                                                   
: تذكر موسوعة آباء الكنيسة أن دعوة مىت بني اليهود يف فلسطني وخارجها امتدت مخسة عشر عاماً قبل ذهابه إىل احلبشة ، انظـر                       ١

 ) ١/٧٧( موسوعة آباء الكنيسة
 )٣/١٧٥( الكتاب املقدس رجال ٢
 )٧٧/ ١(موسوعة آباء الكنيسة : انظر ٣ 
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 ٢٢٠

 
 
 

 املبحث السابع
 يعقوب بن حلفى
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 ٢٢١

 وب بن حلفىـيعق
 

يف  حد احلواريني الذين ذكرت أمساؤهم يف قوائم أمسـاء احلـواريني          يعقوب بن حلفى هو أ    
، أما إجنيل يوحنا فلم يذكر اسـم        ١األناجيل الثالثة اُألول ، وكذلك ورد امسه يف سفر أعمال الرسل          

 .يعقوب بن حلفى يف أي موضع منه

قول بـأن   و يف إجنيل برنابا جند ذكراً السم يعقوب دون نسبته إىل أبيه حلفى ، وقد سبق ال                
اتفاق إجنيل برنابا مع األناجيل األخرى يف معظم أمساء احلواريني، باإلضافة إىل عدم وجـود سـبب                 
يصرف كون املذكور لدى برنابا هو يعقوب بن حلفى ، كل ذلك جيعل القول بأنه هو نفسه يعقوب                  

 .٢بن حلفى أقرب إىل الواقع

 يف األناجيل فلم يذكر عن يعقوب بـن         وغري ذكر امسه يف قوائم أمساء احلواريني االثين عشر        
حلفى أي شيء يستند إليه يف كتابة سريته ، وكذلك احلال بالنسبة إلجنيل برنابا فهو مل يـذكر أي                   

 .شيء عن يعقوب سوى ذكر امسه

، ورمبا كان ذلك متييزاً له عن يعقوب بن         ) يعقوب الصغري (و قد شهر يعقوب بن حلفى بـ        
 ، وقد ذكر البعض أن يعقوب       ٤ سناً من الثاين ، أو ألنه أقل شهرة منه          ، إما ألن األول أصغر     ٣زبدي

 .٥الصغري لقب بذلك لصغر حجم جسمه

 و ذكر يف إجنيل مرقس أن أم يعقوب امسها مرمي ، وقد ورد ذكرها ضمن الذين حـضروا                  
 أم  ومن بعيد كانت نساء كثريات يراقنب ما جيرى ، وبينهن مرمي اجملدليـة ومـرمي              : (واقعة الصلب   

 .٦)يعقوب الصغري ويوسي

                                                   
  )٦٥(انظر ما سبق ص  ١
 )٦٩( انظر ما سبق ص ٢
 )٨/٢٩٢: (انظر ٣
 )٨/٢٩٣) (١/٩٢(موسوعة آباء الكنيسة  ٤
 )١/٩٢(موسوعة آباء الكنيسة  ، )٨/٢٩٣(دائرة املعارف الكتابية :  انظر  ٥
   ١٠: ٢٤ ، ولوقا ٥٦: ٢٧ كل من مىت  ، وقد ورد النص يف٤٠: ١٥مرقس  ٦
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 ٢٢٢

 بن حلفى كانا أخوين استنادا إىل أمـا         "الوي "و يعتقد البعض أن يعقوب بن حلفى ومىت       
وفيما هو سـائر رأى     : ( مرقس نسبة مىت إىل حلفى      إجنيل  فقد ورد يف    ،  حيمالن امسا واحدا لألب     

  .١)اتبعين : الوي بن حلفى جالساً يف مكتب اجلباية فقال له 

 أن بعض املراجع تتردد يف إثبات هذه األخوة جملرد توافق األمساء ، فتذكر موسوعة آبـاء                 إال
من الغريب أن هؤالء اإلخوة مل يذكروا معا        ( الكنيسة أن هذه األخوة لو كانت ثابتة صحيحة لكان          

 .٢)بأي حال يف األناجيل ، كما هو احلال بالنسبة لبطرس وأندراوس، وابىن زبدى

يد النصراين أن يعقوب الصغري بشر يف بريطانيا ، وإيرلندا ، والشمال الغريب من              و يذكر التقل  
 .٣أسبانيا ، مث كانت ايته وهو يعمل مبشراً ببالد فارس

وكل تلك الروايات عن رحالت يعقوب هي يف أفضل حاالا جمرد ختمينات واجتـهادات               
 . ٤كما تذكر موسوعة آباء الكنيسة

يعقوب بن حلفى سوى ذكر امسه يف األناجيل مما مل يقم دليل علـى    بل إن كل ما تقدم عن       
 :ثبوته ، حىت إن القس إلياس مقار يقول عن يعقوب

لسنا نعلم بالضبط من هو يعقوب بن حلفى ، إذ لسنا نعرف أكثر من أنه واحد من تالميذ              ( 
د ، وهناك أكثـر مـن       املسيح االثين عشر ، وخباصة أن االسم يعقوب من األمساء الشائعة عند اليهو            

 .٥)يعقوب قد خيتلط األمر يف حتديد شخصيام

 وال يوجد عنها ما      ،  االثين عشر  ل سرية حواري من     وهذا مما يوجه إليه النقد ، إذ كيف م        
 .ه بسري من هم دون هؤالءميكن الوثوق به ، يف الوقت الذي يعىن في

                                                   
 ١٤: ٢مرقس ١
 ) .٨/٢٩٢(و دائرة املعارف الكتابية ) ١٠٧٦(قاموس الكتاب املقدس ص: وانظر كذلك) ١/٩٢(موسوعة آباء الكنيسة  ٢
 )١٢٤/ ٣(رجال الكتاب املقدس: انظر ٣
  .)١/٩٢(موسوعة آباء الكنيسة : انظر ٤
 )٣/١١٨(رجال الكتاب املقدس  ٥
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 ٢٢٣

 
 
 

 املبحث الثامن
 مسعـــان القـا�وي
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 ٢٢٤

 انويمسعـــان القـ
 

مسعان القانوي هو أحد احلواريني االثين عشر الذين ذكرت أمسـاؤهم يف العهـد اجلديـد                  
 .والذين اختارهم املسيح بنفسه ومساهم رسالً

وقد ورد امسه يف األناجيل الثالثة األوىل ضمن قوائم أمساء احلواريني ، و ورد كذلك يف سفر                 
وكذلك احلـال   يف أي موضع منه ،       مسعان القانوي    لم يذكر اسم   ، أما إجنيل يوحنا ف     ١الرسلأعمال  

 .مع إجنيل برنابا إذ مل يرد فيه ذكر لسمعان

وغري امسه الذي ذكر يف األناجيل الثالثة األوىل ، فلم يذكر العهد اجلديد عنه أي شيء ميكن                 
قاء الـضوء  أن يستند إليه يف كتابة سريته ، إال أن هناك بعض الروايات يف التقليد النصراين حاولت إل             

على جوانب قليلة من حياته ، وهو ما سأتناوله فيما يلي ، إذ سأعرض ملعىن امسه ونسبته إىل القانوي                    
 .و الرحالت اليت قام ا ، وايته ، وهذه األمور هي كل ما ظفرت به يف سرية هذا احلواري

 

 :هـــامس
، أمـا يف    ٣ وإجنيل مرقس  ٢ اسم مسعان القانوي يف كل من إجنيل مىت        على هذا احلواري  يطلق  

 .رفيسمى مسعان الغيو٥ وسفر أعمال الرسل٤إجنيل لوقا

هلما نفس املعىن ، إذ الثانية ترمجة لألوىل ، فلفظة قانوي لفظـة             ) القانوي و الغيور  ( وكلمتا  
   .٦آرامية تعين غيور

كان بغرض   إمنا   ي أو الغيور على مسعان     بعض املراجع النصرانية أن إطالق لفظ القانو       وتذكر
  .٧التفريق بينه وبني مسعان بطرس ليس إال

                                                   
 .من هذا البحثوما بعدها  ) ٦٥(راجع هذه القوائم مبواضعها يف الكتاب املقدس ص ١
 ٤: ١٠مىت ٢
 ١٨: ٣مرقس  ٣
 ١٥ : ٦لوقا ٤
 ١٣: ١أعمال  ٥
 )    ٤/٤٢٩(، دائرة املعارف الكتابية ) ٤٨٣(قاموس الكتاب املقدس ص : انظر٦
 )٤٨٤(قاموس الكتاب املقدس ص: انظر  ٧
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 ٢٢٥

  أن إطالق هذا اللقب عليه إمنا كان النتمائه إىل أحد األحزاب             ١بينما ترجح مراجع أخرى   
  .٢اليهودية اليت نشأت يف أواخر القرن األخري قبل امليالد وهو حزب الغيورين

اجلهاد يف سـبيل    (دور حول معاين    وتعود تسمية هذا احلزب ذا االسم إىل أصول توراتية ت         
 وأن يقف  املرء يف اجملتمع مناضالً ال تأخذه يف            ، اهللا واألمر باملعروف والنهي عن املنكر بقوة وجرأة       

كل ذلك غرية على األوامر اإلهلية ، وهذه املعاين مدعومة بقصص توراتية تتحـدث              ٣)الئم  اهللا لومة   
، مث تطورت هذه النظرة إىل      ٤ورجال بارزين من بين إسرائيل    عن مثل هذه املعاين ، منسوبة إىل أنبياء         
 .العنف واملغاالة اللذين شهر ما الغيورون

 إىل هذا احلزب فإن ذلك يكـون قبـل دعـوة            بنسبته قد عرف     مسعان القانوي   فإن كان 
 إىل   ولكن مل يرد ما يفيد استمرار انتسابه       ، املختارين    ، وقبل أن يصبح أحد احلواريني      له املسيح

لكن األرجح  أنـه تـرك        و - على الرغم من شهرته باسم احلركة        -تلك احلركة وال ما ينفي ذلك       
 قائمـة   حواريوه إذ أن تعاليم املسيح اليت أخذها عنه          ترك احلركة إبان اتباعه للمسيح       االنتساب

 . ٥تلك احلركةعلى التسامح ونبذ العنف الذي هو قوام 

  لعهد اجلديد مل يأت ملناوأة الرومان أو الثـورة ضـدهم           كذلك فإن املسيح حبسب أسفار ا     
 .وهو ما قامت حركة الغيورين من أجله

                                                   
 )٣/١٨٩(، رجال الكتاب املقدس ) ١/٧٩(، موسوعة آباء الكنيسة  ) ٤٢٩/ ٤(الكتابية دائرة املعارف : انظر  ١
 مبنطقـة اجلليـل ، وقويـت        إحدى األحزاب اليهودية اليت نشأت يف أواخر القرن األخري قبل ميالد املسيح             : حزب الغيورين    ٢

القـانويون  ( بعد ذلك إىل أورشليم ، ويعترب الغيورون مث انتقل نفوذهم) م . ق ٤-٣٧(شوكتهم يف عهد هريودس األول ملك اليهودية        
متسكهم بفكـرة   : يف األصل شعبة من الفريسني ، وامتازوا عنهم بالتطرف الشديد والعنف ، ومن أهم ركائزهم الفكرية                 )  القناؤون -

 القوانني ويفضلون املوت على مبايعة      الوطن اليهودي احلر املستقل ، وعدم اعترافهم برئيس أو سيد إال اهللا ، فكانوا بذلك خيرجون على                
حاكم أجنيب ، وقد أدى م ذلك إىل مقاومة احلكم الروماين بثورم ضد  إحصاء اليهود يف القدس والذي أمـرت بـه الـسلطات                         

يعتمـد سياسـة    الرومانية ، إال أن الرومان قمعوا تلك الثورة وأبادوا القائمني عليها ، ومن مث حتولت حركة الغيورين إىل تنظيم سري                     
على يـد  ) م٧٥(االغتياالت لتصفية اليهود املتعاونني مع الرومان خاصة من الفريسني ، وبقيت سياستهم تلك إىل أن قضي عليهم سنة            

 إال أن أفكارها ووسائلها ال تزال متثل رافداً للفكـر الـصهيوين             -تنظيماً ومذهباً -الرومان ، وعلى الرغم من انتهاء أمر هذه احلركة          
الفكر الديين اليهـودي    :  انظر. تطرف الذي يعمل على فرض كلمته بالقوة وإهدار مجيع احلقوق القائمة على أي تشريع أو قانون                 امل

: و تاريخ اليهود    )  ٢٢٠ -٢١٧(ص) م١٩٩٥-هـ  ١٤١٦( دمشق ، الطبعة الثالثة      -دار القلم   : حسن ظاظا ، ط   : أطواره ومذاهبه   
 ) . ٣٩٦(ص) م٢٠٠١ -هـ١٤٢١(عمان ، الطبعة األوىل  -دار الفكر : حسن نعناعة ، ط 

 ) .٢١٧(الفكر الديين اليهودي ص ٣
 )٢١٨-٢١٧(انظر يف ذلك املرجع السابق  ٤
وقد يكون هناك سبب آخر وراء تسمية مسعان بالقانوي أو الغيور ، فقد يكون طبعاً فيه اكتسب منه هذه التسمية ، وقد أرجع بعض                         ٥

 ، ولكنها نسبة ختمينية ليس هلا ما يعضدها من معلومات           ية إىل طبيعة مسعان الغيورة على تعاليم املسيح         الكتاب سبب تلك التسم   
 . وما بعدها ) ٣/١٩٤(رجال الكتاب املقدس : موثقة ، انظر 
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 :باإلجنيلتبشري مسعان 
إن احلديث عن الرحالت التبشريية اليت قام ا مسعان القانوي من األمور اليت ال ميكن اجلزم                

عنه ترمجة وافية يف العهد اجلديـد         فيها بشيء ، ألنه كما سبقت اإلشارة فإن هذا احلواري مل تتوفر             
 .وال يف املصادر األخرى املعتمدة لدى النصارى 

 عن تبشري مات متعددة متضاربة معلو- وهو مما ال يعتمد عليه–ولكن يذكر التقليد النصراين   
 .١باإلجنيلمسعان 

  .٢ أن تبشريه كان يف البالد املمتدة ما بني بريطانيا وبالد فارسفتذكر بعض املراجع

و حياول البعض اآلخر رسم خط رحالته بوضوح أكرب فيذكر أنه بعد خروجه من أورشليم               
 . توجه إىل مصر ومنها إىل مشايل أفريقيابعد صعود املسيح 

م ، ولكن مل ميكـث      ٥٠ ومن أفريقيا إىل أسبانيا مث إىل بريطانيا اليت كان وصوله إليها سنة             
  ٣ فرجع إىل فلسطني ومنها إىل سـورية       شبة فيها حينذاك ،    بسبب ظروف حربية كانت نا     فيها كثرياً 

 .والعراق وبالد فارس حيث كانت ايته 

بعـض   وإن  ،  إىل بريطانيا للتبشري فيها مؤكد بدالئل تارخيية وأثرية        ويقال إن وصول مسعان   
 وقد اكتشفت   وأم بنوا هلم كنيسة ترجع إىل ما قبل القرن الثاين ،          ،   مسعان   الربيطانيني آمنوا على يد   

 .٤حديثاًبقاياها 
إال أن مثل هذا الكالم ال يزال يعوزه الدليل ، واملوسوعة إذ تذكر ذلك فإا مل تـشر ولـو                            

 .إشارة عابرة بشيء من التفصيل إىل شيء من هذه الدالئل املؤكدة لدى كاتبيها 

 

 

                                                   
ـ   الذي، ومؤلف هذا الكتاب وهو القس إلياس مقار      ) ٣/١٩٨(رجال الكتاب املقدس    : انظر   ١ سوبة إىل  يرى أن هذه الـرحالت املن

 .احلواريني واليت ذكرت يف غري الكتاب املقدس غري ثابتة يف التاريخ ، بل ينسبها كلها إىل الروايات التقليدية اليت ال ميكن االستناد عليها
 .املرجع السابق ٢
كومات شـىت منـذ     كان هذا االسم يطلق على والية رومانية كربى عند الطرف الشرقي للبحر املتوسط ، تعاقبت عليها ح                : سورية ٣

م ، وازدهرت فيها حينذاك     .ق٦٤القدم من كنعانيني وآشوريني وبابليني وسلوقيني وغريهم إىل أن أصبحت والية رومانية خالصة سنة               
الثقافة اليونانية ، وأصبحت مقراً للحاميات العسكرية ، و موقع سوريا القدمية يشغلها اليوم كثري من مدن سوريا احلديثـة ، ولبنـان                       

  )٤٦٤ -٤/٤٦٠(و دائرة املعارف الكتابية) ٣٥٩(أطلس الكتاب املقدس ص: انظر. وب شرق تركياوجن
 )١/٧٩(موسوعة آباء الكنيسة: انظر ٤
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 ٢٢٧

 :مسعان القانوياية 
لق بنهاية مسعان ، ولكن التقليد النصراين يذكر أنه         اجلديد  أي شيء يتع    مل تذكر أسفار العهد     

، وكان برفقة  تداوس     ١مات مقتوال ببالد فارس حني ذهب إليها للتبشري وأن قتله كان نشراً باملنشار            
 .٢احلواري ، والذي قتل هناك أيضاً

 أن عظام الرسول مسعان ال زالت حمفوظة مع عظام الرسـول            موسوعة آباء الكنيسة  وتذكر  
 ، مقسمة على ثالث مقابر بثالث دول خمتلفة ، فإحداها يف كنيسة القديس بطـرس برومـا                   تداوس

 .٣واألخرى يف أسبانيا ، والثالثة يف أملانيا وهذه األخرية دمرت إبان احلرب العاملية الثانية

هذا كل ما ورد عن مسعان القانوي أحد احلواريني االثين عشر ، ويالحظ أنه مل يرد لـه أي                   
 العهد اجلديد ، أما ما يتعلق ببشارته ورحالته فكل ذلك من قبيل التقليد النصراين الـذي ال                  دور يف 

 .يستند إىل دليل يؤكده 

ومثل هذا األمر مستغرب من حيث كون مسعان القانوي أحد احلواريني االثين عشر الـذين               
راين أمر االعتناء حبفظ سريته      اختارهم املسيح بنفسه ، وكانوا أقرب أتباعه إليه ، مث يغفل التاريخ النص            

 يف نفس الوقت الذي يعىن عناية تامة بسرية         ويضرب صفحاً عن ذكر أي منقبة أو أي عمل قام به ،           
 ، إذ حفظت يف     بولس وما قام به من أعمال     آخرين جاءوا من بعد أولئك احلواريني ، وعلى رأسهم          

الرغم مـن أنـه مل    على ملعتقد النصراين ،التاريخ النصراين وجعلت رحالته وأعماله عمدة التاريخ وا     
 .  األولني يكن من بني احلواريني

                                                   
 ) .٣/١٩٨(، رجال الكتاب املقدس ) ١/٧٩ (موسوعة آباء الكنيسة: انظر ١
 )١/٧٩ (موسوعة آباء الكنيسة: انظر ٢
 ومثل هذا الكالم يعوزه الدليل العلمي األكيد والدقيق لتأكيده ولكنه حمفوظ على أنه مـن                 ، )١/٧٩ (موسوعة آباء الكنيسة  : انظر ٣

 .التقليد النصراين الذي ال ميثل للكثريين من النصارى مرجعاً أكيداً الستقاء املعلومات 
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 املبحث التاسع
 يهوذا إلسخريوطي
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 يهوذا اإلسخريوطي
 

يهوذا اإلسخريوطي هو أحد الذين اتفقت األناجيل األربعة على إيراد امسه ضمن احلـواريني            
 بنفـسه ومسـاهم     الذين اختارهم املسيح  االثين عشر، كما ذُكر يف إجنيل برنابا ضمن احلواريني          

 .١رسالً
 .٣ ، وجييء كذلك مبعىن التسبيح واالعتراف٢"حيمد " ويهوذا اسم عربي معناه 

 .٤فهو إىل بلدة قريوت اليت ال يعلم حالياً أين كان موقعها" اإلسخريوطي" أما نسبه 
ه ومساهم رسالً    بنفس ويهوذا اإلسخريوطي بالرغم من كونه أحد الذين اختارهم املسيح        

قد ارتبط امسه بقضية اخليانة اليت نسبت إليه يف العهد اجلديد ويف إجنيل برنابا ، فال يكاد يذكر اسـم                    
 .يهوذا دون ربطه باخليانة

وقد اتفق على هذه النسبة يف قوائم أمساء احلواريني املذكورة يف العهد اجلديد ، جاء يف إجنيل                 
ويهوذا اإلسخريوطي الـذي    : ( ، وكذلك يف إجنيل مرقس       ٥)انهويهوذا اإلسخريوطي الذي خ   : (مىت
  .٧)سخريوطي الذي خانه فيما بعد ويهوذا اإل: ( ، أما لوقا فيقول٦)خانه

وكان الشيطان قد وضع يف قلب يهوذا بن مسعـان          : ( وينسب يوحنا إليه ذات األمر بقوله       
 .٨)اإلسخريوطي أن خيون يسوع

 .٩)ويهوذا اإلسخريوطي اخلائن: (صف فيقول ويصمه إجنيل برنابا بذات الو
 لدى رؤساء الكهنة    وهذه اخليانة اليت تتحدث عنها األناجيل تتمثل يف الوشاية باملسيح         

 .- حسب املعتقد النصراين-وزعماء اليهود مما أدى إىل القبض على املسيح  وصلبه 
يانة ، بـني نـصوص      وكل ما ذكر عن يهوذا اإلسخريوطي يف العهد اجلديد مرتبط ذه اخل           

 خبيانة يهوذا ، وأخرى تذكر دوافع تلك اخليانة ، ونصوص تورد نتيجة هـذه               تذكر تنبؤ املسيح  
 .اخليانة وما ترتب عليها

                                                   
 وما بعدها من هذا البحث) ٦٥( انظر قوائم أمساء احلواريني ص ١
 )٣١٢/ ٨(ة دائرة املعارف الكتابي: انظر  ٢
  )٢٢٣ -٢٢٢( قاموس أعالم الكتاب املقدس ص: انظر ٣
 )٢١٩/ ١(دائرة املعارف الكتابية : انظر ٤
 ٤: ١٠مىت  ٥
 ١٩: ٣مرقس  ٦
 ١٦: ٦لوقا  ٧
 ٢: ١٣يوحنا ٨
 ١٧: ١٤برنابا  ٩
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 .وغري هذا االرتباط باخليانة فليست هناك نصوص أخرى تذكر شيئاً آخر عن يهوذا
 إذ ال ينفك أحدمها عن      -نة  ولالرتباط الوثيق بني سرية يهوذا اإلسخريوطي وبني قضية اخليا        

 فقد عمدت إىل تفصيل الكالم حول يهوذا والنصوص اليت ذكرته يف العهد اجلديد ويف إجنيل                -اآلخر
 وذكـرت   ١خيانة أحد احلواريني  : برنابا يف الباب الثاين من هذا البحث ، يف مبحث مستقل بعنوان           

باب اليت دفعت يهوذا إىل اخليانة ، وما        هناك النبوءات املنسوبة إىل املسيح حول من سيخونه ، واألس         
 .نتج عنها، واية يهوذا وما وقع من خالف حوهلا

فال أطيل الكالم هنا حول سرية يهوذا طلباً لالختصار ومجع متعلقات القضية الواحـدة يف               
 .موضع واحد

                                                   
 .من هذا البحث ) ٣٢٤(انظر ص ١
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 الفصل الرابع
  احلواريون املختلف فيهم

جلديدالعهد احلواريون املختلف فيهم  يف ا:املبحث األول. 
 .برثلماوس:  املطلب األول-           
 .تداوس:  املطلب الثا�ي-           

 
  بر�ابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا: املبحث الثا�ي. 
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 املبحث األول
 احلواريون املختلف فيهم يف العهد اجلديد

    برثلماوس: املطلب األول. 
    اوستد: املطلب الثا�ي. 
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 املطلب األول
 برثُلَــمــاوس

برثلماوس هو أحد احلواريني االثين عشر الذين ذكرت أمساؤهم يف القـوائم املـذكورة يف               
 .١األناجيل الثالثة األوىل ويف سفر األعمال

 .٣ ، أو تلماوس٢وبرثلماوس اسم يوناين أصله آرامي، ومعناه ابن توملاي

  كان  امسه األصلي  أن، و ٤س كان من سبط نفتايل    و برثلما وتذكر دائرة املعارف الكتابية أن      
 .٥ غري امسه متييزاً له عن يوحنا بن زبديسيح يوحنا، ولكن امل

 :برثلماوس ونثنائيل
درج الكثري من املصادر النصرانية على اعتبار نثنائيل املذكور يف إجنيل يوحنا والذي آمن على      

 وبرثلماوس باعتبارمهـا شخـصاً      ٦ الربط بني نثنائيل   يد فليبس احلواري ، درجت تلك املصادر على       
 .واحداً تسمى بامسني

 :ونثنائيل هذا ذكر يف إجنيل يوحنا يف املواضع التالية

 وجد  نثنائيل فـدعاه التبـاع        ذكر يوحنا أن فيلبس احلواري بعد اتباعه للمسيح         ) ١
  :جاء يف إجنيل يوحنا ، املسيح 

وجدنا الذي كتب عنه موسى يف الشريعة  واألنبيـاُء يف           : لهمث وجد فيلبس نثنائيل فقال       ( 
وهل يطلع من الناصرة شيء صـاحل؟       :  من الناصرة ، فقال نثنائيل     ٧كتبهم ، وهو يسوع بن يوسف     

 .تعال وانظر: أجابه فيلبس
                                                   

 وما بعدها) ٦٥( انظر ما سبق ص ١
 )١٦٧(قاموس الكتاب املقدس ص: ظران ٢
 )١/٧٣(موسوعة آباء الكنيسة :انظر ٣
 ، وإليه ينسب سبط نفتايل أحد األسباط االثين عشر لبين           مصارعيت، وهو اسم االبن السادس ليعقوب       : اسم عربي معناه  : نفتايل ٤

 )٩٧٤(قاموس الكتاب املقدس ص: إسرائيل ، انظر
 )٢/١٠٨(دائرة املعارف الكتابية  : انظر٥
و ) ٩٥٥(قاموس الكتـاب املقـدس ص  : اسم  يوناين من االسم العربي نثنئيل ، و معناه عطية اهللا أو معطى من اهللا  ، انظر              : نثنائيل ٦

 ثلماوس باعتبارمها شخصاً واحداً    ، وإذ يربط قاموس الكتاب املقدس بني نثنائيل وبر        ) ١٩٢ -١٩١(عالم الكتاب املقدس ص   قاموس أ 
ألعالم مل يشر إىل ذلك ، ومل يذكر أن نثنائيل كان من احلواريني  ، مع أن من منهجه أن يذكر أمام كل اسم األشخاص                         فإن قاموس ا  

 .الذين تسموا به يف الكتاب املقدس
يسوع بن يوسف نسبة إىل يوسـف النجـار          :  يف كثري من املصادر النصرانية وعلى رأسها  الكتاب املقدس            يطلق على املسيح   ٧

 ولد والدة عذراوية ألب من غري أم ، وهو األمر الذي مل يذكر يف الكتاب املقدس ، بـل يـذكر                      سبة خاطئة ألن املسيح     وهي ن 
 ).١٦: ١انظر مىت(  إىل يوسف صراحة نسب املسيح 
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ومن : هذا إسرائيلي أصيل ال شك فيه ، فسأله نثنائيل        : ورأى يسوع نثنائيل قادماً حنوه فقال     
يا معلـم   : رأيتك حتت التينة قبل أن يدعوك فيلبس ، فهتف نثنائيل قائالً          : ؟ فأجابه يسوع  أين تعرفين 

هل آمنت ألين قلت لك إين رأيتـك حتـت          :  ، فقال له يسوع    ٢ ، أنت ملك إسرائيل    ١أنت ابن اهللا  
 .٣)التينة؟ سوف ترى أعظم من هذا

 

       ٤مته مـن األمـوات     بعد قيا   ذكر يوحنا اسم نثنائيل ضمن الذين ظهر هلم املسيح         -٢
  .- حسب االعتقاد النصراين-

ولقد اعتمدت املصادر اليت تربط بني برثلماوس و نثنائيل باعتبارمها شخصاً واحـداً علـى               
هذين النصني يف إجنيل يوحنا ، باعتبار أن األناجيل الثالثة األوىل ذكرت اسـم برثلمـاوس ضـمن                  

وملا كان يوحنا قد أغفل ذكر       ل مرتبطاً بفليبس احلواري ؛    احلواريني ، و ذكر إجنيل يوحنا اسم نثنائي       
 .اسم برثلماوس يف إجنيله فقد ذهب هؤالء إىل القول بأن برثلماوس هو نثنائيل

 جاء يف دائـرة املعـارف        منها ما  وحياول أصحاب هذا القول تدعيم رأيهم بدالئل شىت ،        
 : ، وذلك لألسباب التالية٥ برثلماوسويكاد اإلمجاع ينعقد على أن نثنائيل هو نفسه( :الكتابية

 .إن يوحنا البشري الذي يذكر اسم نثنائيل مرتني ، ال يذكر مطلقاً اسم برثلماوس) أ

 .يذكر مىت ومرقس ولوقا اسم برثلماوس ، ولكنهم ال يذكرون مطلقاً اسم نثنائيل)        ب

رتبطاً باسم فيلبس ، وهو ما يتفـق        كما أن األناجيل الثالثة األوىل تذكر اسم برثلماوس م        )        ج
 .مع ما جاء بإجنيل يوحنا من أن فيلبس هو الذي دعا نثنائيل وهكذا ارتبط به

                                                   
 - تعـاىل اهللا   –ابن اهللا   ال يغربن عن البال أن إجنيل يوحنا كتب لترسيخ عقائد أولية يف الالهوت النصراين ، ومنها اعتقاد أن املسيح                     ١

 مما يرسخ لدى النصارى اعتقاد       أنه ابن اهللا ، ومل يعترض عليه املسيح        ويف هذا النص يذكر يوحنا أن نثنائيل ذكر أمام املسيح           
 من هذا البحث ) ٣١٥(أن املسيح ابن هللا ، وقد ناقشت هذه القضية يف مبحث خاص ا ، انظر  ص

مل يـأت ليكـون    أنت ملك إسرائيل ، مع أن املسيح :  مل يعترض على قول نثنائيل       املسيح   يذكر هذا النص من يوحنا أن        ٢
 ترك الذين أرادوا أن يقيموه ملكاً بعد أن أجرى هلم ملكاً إلسرائيل، وال قال ذلك عن نفسه ، وإجنيل يوحنا نفسه يذكر أن املسيح 

حقاً هذا هو الـنيب اآليت      : ما رأى الناس اآلية اليت صنعها يسوع قالوا       فل: ( معجزة إطعام مخسة آالف نفس من مخسة أرغفة ومسكتني          
  ، فلو كان املسيح     ١٥ -١٤: ٦يوحنا) إىل العامل ، وعلم يسوع أم على وشك أن خيتطفوه ليقيموه ملكاً ، فعاد إىل اجلبل وحده                

 . جاء ليكون ملكاً ملا ترك الذين أرادوا تتوجيه
 ٥١ -٤٧: ١يوحنا ٣
 ٢ -١ : ٢١وحناي: انظر ٤
/ ٣(، رجال الكتاب املقـدس  )من الثابث أن االسم اآلخر لنثنائيل هو برثلماوس       : ( ويؤيد مثل هذا القول القس إلياس مقار إذ يقول         ٥

١٥٤( 
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ومن ذلك يرى بعض العلماء أن نثنائيل كان االسم العلم له ، وأن برثوملاوس كان كنية لـه                   
نثنائيل بـن   :  امل هو  ، فيكون االسم الك    - أو توملاي    -ابن ثوملاوس     : إذ إن معىن برثوملاوس  هو     

 .١)بطرس بن يونا  ، و يوحنا بن زبدي ، وهكذا : ثوملاوس  ، مثل 

 :وهذا الكالم الذي تذكره دائرة املعارف الكتابية ميكن نقده من عدة أوجه

ما تذكره من أن اإلمجاع يكاد ينعقد على أن برثلماوس هو نثنائيل ، كالم تنقـصه                : فأوالً  
 هنـا   ما تنص عليـه     رة املعارف نفسها تذكر يف موضع آخر كالماً يناقض          الدقة واملوضوعية ، ودائ   

 :برثلماوس تقولفهي يف الكالم عن 

، وهو ما مل يثبت بصورة قاطعة حىت         ومنذ القرن التاسع اعترب أن  برثوملاوس  هو نثنائيل         ( 
 .٢)اآلن

 يف التوصـل إىل     – منذ القرن األول إىل القرن التاسع        –ومعىن ذلك أن اخلالف دام طويالً       
 :اعتبار االمسني لشخص واحد ، وهذا يضعنا أمام احتمالني

أن يكون االمسان لشخص واحد ، ومل يفطن إىل ذلك إال يف القرن التاسع ، وهـذا                 : أوهلما
 حمال ، إذ لو كان األمر واضحاً والدالئل ثابتة يف اعتبار االمسني لشخص واحد ملا استغرق األمر كل                 

 .  ثباته ، خاصة أن الشخص املراد هو أحد احلواريني االثين عشر الوقت إلهذا 

 إمـا برثلمـاوس أو      –أن يكون االمسان لشخصني خمتلفني ، فيكون أحد االثنني          : ثانيهما
 مل يثبت أنه أحد     من هو؟ وإذ  : ى التساؤل حول اآلخر      هو أحد احلواريني االثين عشر ، ويبق       -نثنائيل

  ضمن احلواريني؟احلواريني فلماذا أقحم امسه

أغلب الظن أن من ذكروا هذا األمر حني رأوا أن إجنيل يوحنا مل يذكر اسـم برثلمـاوس                  
 ملـا    األناجيل الثالثة األول ، ورأوه يذكر اسم نثنائيل ويذكر تفصيل لقائه باملسيح              ملذكور يف ا

ا هو نفسه برثلمـاوس     ن قالوا إن نثنائيل املذكور يف إجنيل يوحن       أرأوا ذلك حاولوا سد تلك الثغرة ب      
 .املذكور يف األناجيل الثالثة األوىل

ما تذكره الدائرة من أن يوحنا ذكر اسم نثنائيل مرتني ومل يذكر اسم برثلماوس ، وأن                : ثانياً
كتاب األناجيل الثالثة ذكروا اسم برثلماوس ومل يذكروا نثنائيل ، ليس دلـيالً علـى أن االمسـني                  

ر ذلك دليالً على العكس ، فاألناجيل الثالثة األوىل اعتنـت بـذكر             لشخص واحد ، بل ميكن اعتبا     
 ، وحني ذكروا اسم برثلماوس مل يـشريوا ولـو           قوائم ألمساء احلواريني الذين اختارهم املسيح       

                                                   
 .فقد أورد كالماً ذا املعىن) ١٦٧(قاموس الكتاب املقدس ص: ، انظر كذلك ) ٣٢/ ٨(دائرة املعارف الكتابية  ١
 )٢/١٠٨(ف الكتابية دائرة املعار ٢
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إشارة عابرة إىل أن له امساً آخر هو نثنائيل ،  ويف إجنيل يوحنا حني ذكر اسم نثنائيل مل يشر إىل أن له    
  ، مما يرجح أن االمسني لشخصني خمتلفني ١هو برثلماوسامساً آخر 

األناجيل الثالثة األوىل تذكر اسم برثلماوس مرتبطاً باسـم         ( ما تذكره الدائرة من أن      : ثالثاً
 ٢)فيلبس ، وهو ما يتفق مع ما جاء بإجنيل يوحنا من أن فيلبس هو الذي دعا نثنائيل وهكذا ارتبط به                   

 ميكن أن يعترب حالً موضوعياً للمشكلة ، ألنه ال ميكن جملرد ارتباط امسني              هذا الذي تذكره الدائرة ال    
يف الذكر أن يكون دليالً على أن االمسني لشخص واحد ، وإال لكان األمر ينسحب على كل اثـنني                   
ذكراً سوياً يف األناجيل مثل توما ومىت ، وتداوس ومسعان القانوي ، فإن هؤالء ذكروا مقـرونني يف                  

كما هو احلال بالنسبة لبطرس وأندراوس ويوحنا ويعقوب ابين -، ومل يقل أحد أم إخوة   ٣  إجنيل مىت 
 . بله أن يكون كل امسني مقرونني مها لشخص واحد-زبدى 

        

ما تذكره الدائرة من أن االسم العلم لربثلماوس هو نثنائيل وأن برثلماوس هو كنية له  :          أخرياً  
 امسه األصلي نثنائيل بن ثوملاوس ، هذا القول ال يوجد ما يسنده ، بل هو نوع مـن                   وأنه ميكن اعتبار  

 .٤التكلف يف حماولة سد ذلك الفراغ بني األناجيل يف حتديد هوية ذلك احلواري

                                                   
قد ترد يف األناجيل أمساء لشخصيات تعرف باسم ولقب مثل مسعان الذي لقب بطرس وغلب اللقب عليه ، ولكننا جند اإلشارة إىل                       ١

  ، وهناك من دعي باسم يف موضع وبغريه يف           -١٠:٢ مىت –) مسعان الذي دعي بطرس   ( ذلك يف األناجيل ، مثال ذلك ما ورد يف مىت           
وما ) ٦٥(  انظر ص  - ، مثل متى ، فإنه عرف يف قوائم أمساء الرسل يف األناجيل الثالثة األوىل ويف سفر األعمال باسم مىت                   موضع آخر 

  ، ولكن رجح أن االمسـني        -٢٧: ٥ ، لوقا  ٢:١٤ مرقس - ويف موضعني من إجنيلي مرقس ولوقا باسم الوي        -بعدها من هذا البحث   
 واحدة ، أما بالنسبة لربثلماوس ونثنائيل فليس هناك مرجح ظاهر جلعلهما امسـني لـشخص         لشخص واحد ألما وردا يف سياق قصة      

 .واحد ، فال األناجيل تشري إىل ذلك وليست هناك قصة موحدة نسبت إىل االثنني ميكن من خالهلا تغليب الظن كما حدث مع متى 
 )٣٢/ ٨(دائرة املعارف الكتابية  ٢
 ٤ -٣: ١٠انظر مىت ٣
قع إن من صنع هذه املشكلة ذه الصورة هم من حاولوا شرح األناجيل أو التعليق عليها أو كتابة سري احلواريني ، ألن إجنيـل  يف الوا  ٤

يوحنا حني ذكر اسم نثنائيل مل يشر إىل أنه كان من احلواريني ، فكان باإلمكان اعتباره شخصاً ذكر يف إجنيل يوحنا ، عاصر املـسيح                         
    ن يكون أحد احلواريني ، وهناك الكثريون الذين عاصروا املسيح            وشهد معجزاته دون أ     وشهدوا معجزاته وذكرت أمساؤهم 

 ، فكان ميكـن اعتبـار       -٤٤ – ١: ١١يوحنا:  انظر قصته يف     – من األموات    يف خمتلف األناجيل مثل لعازر الذي أقامه املسيح         
ب برثلماوس ليجعال منه شخصية واحدة ، وجيب مالحظة أن يوحنا مل يذكر             نثنائيل من هؤالء ، لوال حماولة أولئك إقحام امسه إىل جان          

قائمة بأمساء احلواريني االثين عشر خمالفاً بذلك كتاب األناجيل الثالثة األوىل ، بل ذكر أمساء بعض احلواريني يف أماكن خمتلفة من إجنيله                       
  فكان باإلمكان إدراج اسم برثلماوس ضمن        -)٦٦( نظر ما سبق ص    ا –مىت وتوما ومسعان القانوي     : وهناك من مل يذكرهم ألبتة وهم     

 .هؤالء الذين مل يذكرهم يوحنا يف إجنيله ، وتعترب املشكلة يف عدم ذكر يوحنا ألمسائهم ، وتكون املسألة أبسط مما صنعه هؤالء
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 ٢٣٧

 يف موضع آخر قد ذكرت أن االسم        ن دائرة املعارف الكتابية    بأ ١إضافة إىل أنه قد سبق القول     
 ، فإن صح مـا تقولـه        ٢ هو من دعاه بـ برثلماوس     ا وأن املسيح  األصلي لربثلماوس هو يوحن   

 !الدائرة هنا فما معىن أن يعطى برثلماوس اسم نثنائيل إن مل يكن ذلك نوعاً من التكلف يف اإلثبات

    وعلى ذلك فإنين أرجح أن برثلماوس غري نثنائيل ، وأن املشكلة الرئيسة تكمن يف أن يوحنا أغفل                 
له كما فعل مع غريه من احلواريني الذين مل يذكر أمساءهم ، مث املشكلة األكرب يف أن                 ذكر امسه يف إجني   

 .األناجيل مجيعاً أغفلت ذكر أي شيء عن هذا احلواري

ومع ذلك فقد أورد برنابا يف اإلجنيل املنسوب إليه مواقف عدة لـ برثلماوس  سأعرضـها                
 .فيما يلي

 

 :برثلماوس يف إجنيل برنابا
 :هي كالتايل" برثلماوس "ر برنابا يف اإلجنيل املنسوب إليه مواقف عدة لـ ذك         

 :املوقف األول
وسوسته لبين آدم من أجل     و إىل تالميذه حول الشيطان      ذكر فيه برنابا حديث املسيح      

 :إضالهلم، وكان مما قاله

أيت العدو إىل   وزنة الفكر إمنا هي حمبة اهللا اليت جيب أن يعمل مبوجبها كل شيء، ولذلك ي              ( 
 .هناك بأفكار تنايف التقوى ، مطابقة للعامل ليفسد اجلسد ، وللمحبة العاملية ليفسد حمبة اهللا

يلزمكم : يا معلم كيف نفكر قليالً حىت ال نقع يف التجربة؟ أجاب يسوع           :  أجاب برثوملاوس 
 .٣)أن تتمرنوا كثرياً، والثاين، أن تتكلموا قليالً: شيئان األول

 

 :لثايناملوقف ا
 صلى ذات ليلة ، مث انصرف حيدث تالميذه فطلبوا منـه أن             ذكر فيه برنابا أن املسيح      

يعلمهم بعض الوصايا، فحدثهم عن الصالة وما جيب هلا من حضور القلب وعدم التشاغل فيها بأمور                
 :الدنيا، وضرب هلم على ذلك أمثلة، وكان  أن سأله التالميذ

                                                   
 )٢٢٣(ص ١
 )٢/١٠٨(دائرة املعارف الكتابية ٢
 ٩ -٤ : ٧٥برنابا ٣
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 ٢٣٨

دعـوه ينتظـر    :  صديق يكلمنا وحنن نصلي؟ أجاب يـسوع       يا معلم ماذا نفعل إذا جاء      ( 
ولكن لو فرضنا أنه مىت رأى أننا ال نكلمـه اغتـاظ وانـصرف                : وأكملوا الصالة، فقال برثوملاوس   

 .١)إذا اغتاظ فصدقوين أنه ليس بصديقكم وليس مبؤمن ، بل كافر ورفيق للشيطان: أجاب يسوع

 

 :املوقف الثالث
 إىل تالميذه عن الندم من اخلطيئة والبكاء عليها ، وقارن           يح  ذكر فيه برنابا حديث املس    

 :بني بكاء اإلنسان على فوائت الدنيا وبكائه على خطيئته ، وفضل الثاين على األول، فقال برثوملاوس
ليس : ماذا جيب أن يفعل من ال يقدر أن يبكي ؛ ألن قلبه غريب عن البكاء؟ أجاب يسوع                : يا سيد (

ت بباٍك يا برثوملاوس ، لعمر اهللا يوجد قوم مل تسقط من عيوم عـربة قـط                   كل من يسكب العربا   
بكوا أكثر من ألف من الذين يسكبون العربات ، إن بكاء اخلاطئ هو احتراق هواه العاملي بشدة من                  

 .٢..)األسى

 

 :املوقف الرابع
باده املؤمنني من    إىل تالميذه عن اجلنة وما أعد اهللا فيها لع         ذكر فيه برنابا حديث املسيح      

 :النعيم ، فسأله برثلماوس 

يا معلم أيكون جمد اجلنة لكل واحد على السواء؟ فإذا كان على السواء فهو لـيس مـن                  (
 . العدل، وإذا مل يكن على السواء فاألصغر حيسد األعظم

ال يكون على السواء ألن اهللا عادل ، وسيكون كل أحد قنوعاً إذ ال حـسد                : أجاب يسوع 
قل يل يا برتولوماوس يوجد سيد عنده كثريون من اخلدمة ويلبس مجيع خدمه هؤالء لباسـاً                هناك ،   

واحداً ، أحيزن إذاً الغلمان الالبسون لباس الغلمان ألنه ليس هلم ثياب البالغني؟ بل بالعكس لـو أراد                  
هم يزعمون أـم    نه ملا مل تكن األثواب موافقة حلجم      ألالبالغون أن يلبسوهم ثيام الكبرية لتغيظوا ؛        

سخرية ، فارفع إذاً يا برتولوماوس قلبك هللا يف اجلنة ؛ فترى أن للجميع جمداً واحداً ، ومع أنه يكون                    
 .٣)كثرياً لواحد وقليالً لآلخر فهو ال يولد شيئاً من احلسد

                                                   
 ٢٠ -١٧: ٨٤برنابا  ١
 ١٢ -٩: ١٠٣برنابا  ٢
 ١٦ -٧: ١٧٦برنابا ٣
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 ٢٣٩

 مثالً يبني العدل يف منازل املؤمنني يف اجلنة، وسأله برنابا سؤاالً عـن              مث ضرب املسيح    
 :  عما سأله، مث قال لتالميذهاجلنة هل هو من الشمس أم من سواها فأجابه املسيح نور 

يا معلم كن طويل األنـاة علـي إذا         : ليكفكم هذا يف معرفة اجلنة، فعاد برثوملاوس وقال       ( 
حقاً إن اجلنة لواسعة، ألنه إذا كان فيهـا         : قل ما تريد ، قال برثوملاوس     : سألتك مسألة ، قال يسوع    

إن اجلنة واسعة جداً ، حىت إنه ال        : عظيمة هذا مقدارها فالبد أن تكون واسعة، أجاب يسوع        خريات  
 .١..)يقدر أحد أن يقيسها

 

                                                   
 ٥ -١: ١٧٨برنابا ١
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 :تبشري برثلماوس برسالة اإلجنيل
        مل تذكر أسفار العهد اجلديد أي شيء عن األماكن اليت ارحتل إليها برثلماوس للتبشري باإلجنيل                

راين يذكر روايات خمتلفة عن ذلك ، فيذكر البعض أنه بشر بصحبة فيلبس يف آسيا               إال أن التقليد النص   
الصغرى ، كما بشر يف اهلند وأرمينيا ، ويذكر أنه أحضر معه إىل اهلند نسخة من إجنيل متى باللغـة                    

 .١العربانية

 نيلك بشر ب   و كذ  - واحة البهنسا حتديداً   –        وتذكر بعض املراجع أنه بشر يف منطقة الواحات         
 .٢البارثيني

             ويؤكد القس إلياس مقار أن هذه الروايات كلها من التقاليد اليت ال ميكـن االعتمـاد عليهـا                 
 : عن برثلماوسيقولإذ 

كما أنه ليس من السهل أن حندد األماكن اليت نادى فيها برسالة املسيح ، فهي متتد جريـاً وراء                       (
 والكنيسة األرمينية تؤكـد   ، إىل فارس إىل اهلند   ٤ ، إىل أرمينية   ٣ر ، إىل فرجيية   التقاليد من ليبيا إىل مص    

 ٥) مؤسسها وبانيهاهأن

 

 :وفاة برثلماوس
      وردت يف التقليد النصراين روايات متعددة خمتلفة حول اية برثلماوس ومكان موتـه ، ففـي                

ذلـك  مملؤ رمالً وألقي يف البحر وكان بوضعه يف جوال  إحداها أن ملك أرمينيا املسمى أغريباس أمر 
 ديربند حيث استشهد   يذكر تقليد كنيسة أرمينيا أن قرب الرسول موجود يف نفس مدينة            (، و م  ٦٨سنة  

أما عظامه فقد نقلت إىل العراق يف مدينة تسمى دوراس ، وكان ذلك يف القرن السادس ، وبعد ذلك                   
 كنيسة باسم القديس برثلماوس يف القرن العاشـر          نقلت إىل جزيرة التيرب بروما ، حيث أقيمت هناك        

جببل أثـوس  " كاراكللو"وذلك حبسب تقليد كنيسة روما ، أما رأس برثلماوس فهي موجودة يف دير     
 .٦)باليونان

                                                   
 )٧٥ – ٧٤/ ١(موسوعة آباء الكنيسة : انظر ١
 )١٠٨/ ٢(دائرة املعارف الكتابية : انظر ٢
 )١٩٣( سبق التعريف ا ص ٣
 )١٥١( أرمينية  كانت تعرف سابقاً باسم سكيثيا ، وقد سبق التعريف ص ٤
 )٣/١٦٣(رجال الكتاب املقدس  ٥
 ) ٧٤/ ١( موسوعة آباء الكنيسة ٦
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        ويف رواية أخرى أنه قتل مبدينة ديربند بسلخ جلده حياً بعد ضربه وتعذيبه ، مث صلب حـىت                  
 .١ديربند املذكورة آنفاًاملوت ، وكان ذلك مبدينة 

                                                   
، ويالحظ أن هذه الروايات حول موت برثلماوس كلها من قبيل التقليد الذي ال يوجـد مـا               ) ١/٧٥(موسوعة آباء الكنيسة  : انظر ١

)  كـثرية    وحنن ال نستطيع االعتماد على التقاليد اليت تتضارب يف مـرات          : (يوثقه وال ميكن االستناد إليه ، على حد قول إلياس مقار          
 )٣/١٧٥(رجال الكتاب املقدس 
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 ٢٤٢

 املطلب الثاين
 تـــــدَّاوس

 
تداوس ، لباوس ، يهوذا غري اإلسخريوطي ، يهوذا أخو يعقوب ، أربعة أمساء يقـال إـا                  

 .أطلقت على أحد احلواريني

 اسـم   ٢ ومرقس ١ففي القوائم اليت ذكرها كتاب العهد اجلديد ألمساء احلواريني ، يذكر مىت           
" : ستـداو " لقب بـ    لباوسواريني ، ويف إحدى نسخ الكتاب املقدس ذكر متى أن           تداوس بني احل  

 .٣)ولباوس امللقب تداوس(

و بينما ال يذكر لوقا يف إجنيله ويف سفر األعمال اسم تداوس ، ويذكر عوضاً عنـه اسـم                   
 .إجنيله يف موضع واحد من ٥)يهوذا غري اإلسخريوطي( ، يذكر يوحنا اسم ٤)يهوذا أخو يعقوب(

 

وأمام هذه التسميات املختلفة اليت تبني اختالف قوائم أمساء احلواريني فيما بينها يف حتديـد               
أمسائهم بدقة ، حياول شراح األناجيل ومن كتبوا عن الكتاب املقدس أو سري احلواريني أن يزيلوا هذا                 

 .اللبس ، ويقدموا إيضاحاً هلذا االختالف البين يف أمساء احلواريني

       تـداوس و لبـاوس     :  األربعـة يذهب كثري من كتاب النصارى إىل أن املراد ذه األمساء           ف
 .و يهوذا أخو يعقوب ، و يهوذا غري اإلسخريوطي ، شخص واحد أطلقت عليه هذه األمساء

 .٦وخيتلف هؤالء الكتاب بني جازم ذه النسبة ، ومتخٍذ موقف احليطة يف اجلزم واإلثبات

 :ملقدس الذي جاء فيهافريق األول قاموس الكتاب فمن ال

                                                   
 ٣: ١٠مىت ١
 ١٨: ٣مرقس ٢
  ، نسخة دار الكتاب املقدس٣: ١٠مىت  ٣
 ١٣: ١ ، أعمال١٦: ٦لوقا ٤
، ويوحنا إذ يذكر اسم يهوذا غري اإلسخريوطي فإن ذلك مل يكن ضمن قائمة ألمساء احلواريني  ألن يوحنا مل يـورد                      ٢٢: ١٤يوحنا ٥

 . كما سبق قول ذلك مراراً ، بل كان ذكره له عرضاً يف موقف واحد يف إجنيله ، ومل يشر إىل أنه من احلواريني-القائمةمثل تلك 
 )٢٣٧(ممن احتاط يف هذه النسبة دائرة املعارف الكتابية ، وسأورد ما ذكرته  بعد استعراض أقوال اجلازمني، انظر ص ٦
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 ٢٤٣

 ، ويدعى أيضاً لبـاوس و       -١٦: ٦ لوقا – وأحد االثين عشر     ١يهوذا أخو يعقوب أو ابنه     ( 
: ١٤ يوحنـا  - ، ويهوذا ليس اإلسـخريوطي     -٣:١٨ مرقس - ،  وتداوس     - ٣: ١٠ مىت -تداوس  
٢) -٢٢. 

 :       ويف موسوعة آباء الكنيسة ورد عن تداوس

 "ولباوس امللقب تداوس: "  هكذايرد امسه يف قائمة االثين عشر رسوالً حبسب إجنيل مىت( 

 ويف إجنيل لوقـا وسـفر األعمـال         -١٨: ٣مرقس-"تداوس:" ويف إجنيل مرقس     -٣: ١٠ مىت – 
يهـوذا لـيس    :" أما إجنيل يوحنا فيسميه      – ١٣: ١ ، أعمال  ٦:١٦لوقا-"يهوذا أخا يعقوب  :"يدعى

 ٣)٢٢: ١٤يوحنا -"اإلسخريوطي

 

ويذكر إلياس مقار قريباً من ذلك  مشرياً إىل أن تعدد األمساء للشخص الواحد كـان أمـراً                  
 :مألوفاً يف البيئة اليهودية ، يقول

: أطلق جريوم على يهوذا ليس اإلسخريوطي يهوذا الثالثي ؛ إذ كان له امسـان آخـران               ( 
 اليهودي الذي درج على أن يعطـي الـشخص          لباوس وتداوس ، وهو أمر مل يكن بعيداً عن الذهن         

 ٥ )٤صفا  وبطرس: الواحد أكثر من اسم فسمعان كان امسه إىل جانب هذا االسم 

الذي ذكره لوقـا يف إجنيلـه ويف سـفر          " يهوذا أخو يعقوب    " ويالحظ أن مقار مل يذكر      
يوحنـا ، وهـذا     الذي ورد يف إجنيل     " يهوذا ليس اإلسخريوطي    " األعمال ، بل يكتفي بإيراد اسم       

 :يضعنا أمام احتمالني

 إما أن مقار يرى أن االمسني لشخص واحد فلم يذكر ما ذكره لوقا ، مع أن قائمـة لوقـا                    
 أحد االثين عشر ، ويوحنا مل يذكر قائمة بأمسائهم وال أشار إىل أن               هو أكدت أن يهوذا أخا يعقوب    

 .يهوذا غري اإلسخريوطي كان أحد االثين عشر
                                                   

اموس الكتاب املقدس يتردد يف النسبة هل هو أخو يعقوب أم ابنه ، من دون أن يذكر من                  يذكر لوقا أنه يهوذا أخو يعقوب ولكن ق        ١
 .هو يعقوب هذا الذي نسب إليه يهوذا املذكور

 )١٠٩٢(قاموس الكتاب املقدس ص ٢
 )١/٧٧(موسوعة آباء الكنيسة  ٣
  -)٧٩(  انظر ما سـبق ص     -ة اليت تعين صخرة     صفا وبطرس ليسا امسني خمتلفني ، بل صفا كلمة عربية ترمجة لكلمة بطرس اليوناني              ٤

مسعان الذي دعي   : ( وتسمية مسعان بلقب بطرس عرف من العهد اجلديد نفسه ، حيث ورد يف أكثر من موضع ، منها ما ورد يف مىت                     
 غـري ذلـك      ، ومل يذكر يف    ٣: ١٠ كما يف إحدى نسخ إجنيل مىت        – ، أما تداوس فلم يرد إال أنه لقب لباوس           ٢: ١٠متى  ) بطرس

 .املوضع أنه مسي بيهوذا 
 )٣/١٢٧(رجال الكتاب املقدس ٥
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 ٢٤٤

ظ االختالف بني يهوذا أخي يعقوب الذي يذكره لوقا ، وبـني يهـوذا غـري                وإما أنه الح  
اإلسخريوطي الذي يذكره يوحنا ، ومل يستطع اجلزم بأن االمسني لشخص واحد  ولعله الحظ كذلك  

: أن ما ذكره لوقا ، يضعنا أمام مشكلة حتديد من هو يعقوب هذا الذي ينسب لوقا إىل يهوذا أخوته                    
     :، لعل مقار الحظ ذلك فأعرض عما ذكره لوقا ، وذكر مـا أورده يوحنـا   " يهوذا أخو يعقوب    "

 .،  ويغلب على ظين ترجيح هذا االحتمال األخري"يهوذا ليس اإلسخريوطي" 

ن بأن هذه األمساء هي لشخص واحد يـضعنا أمـام           و القائل  ما كان األمر فإن ما ذكره      أياً
ا أن تكون كلها لشخص واحد دون أن يكون هناك دليـل            فلدينا أربعة أمساء خمتلفة يراد هل     : مشكلة  
 .مباشر

، اللذان ذكرا يف بعض النسخ من إجنيل مىت ، علـى أن االسـم             "تداوس ، ولباوس    : "        فأوالً  
 ، ويذكر يف إجنيل مرقس باسم تداوس وال يشار إىل أنـه             ٢ وأنه لقب بـ تداوس    ١األصلي هو لباوس  
 .لقب السم تداوس

 دون اإلشارة   ٤ ويف سفر األعمال   ٣، ذُكر هذا االسم يف إجنيل لوقا      " يهوذا أخو يعقوب  : "  وثانياً    
إىل أنه هو تداوس ، ومع ذلك يذكر البعض أن يهوذا هذا هو نفسه تداوس املذكور يف إجنيلي متـى                    

 .، ولكنهم ال يذكرون مستندهم يف ذلك ٥ومرقس

من هو صـراحةً     هوذا أخوه فلم أقف على من ذكر         أما من هو يعقوب هذا الذي قيل إن ي        
 ، استناداً إىل    ٦ يف تفسريه إلجنيل مىت أن تداوس ويعقوب بن حلفى كانا أخوين           ولكن مىت هنري ذكر   

 ألمسـاء احلـواريني              ٨ و مـرقس   ٧أن اسم تداوس قُرن باسم يعقوب بن حلفى  يف قـائميت متـى             

                                                   
 )٢/٣٤٠(دائرة املعارف الكتابية: ويعين اللب أو القلب ، انظر ١
 )٣/١٢٨(رجال الكتاب املقدس: ويشري إىل ثدي األم أو صدر الطفل ، انظر" ثاد"وهي كلمة أصلها العرباين ٢
 ١٦: ٦لوقا ٣
 ١٣: ١أعمال ٤
  )٢٣٣(ق إيراده عن قاموس الكتاب املقدس صانظر ما سب ٥
يالحظ أن مىت هنري مل يذكر صراحة أن يهوذا أخو يعقوب هو نفسه تداوس ، ففي كل املواضع اليت ذكرت فيها أمساء احلواريني مل                         ٦

سـخريوطي ، باعتبارمهـا     يشر إىل ذلك يف تفسريه للعهد اجلديد ، كل ما أشار إليه هو الربط بني يهوذا أخي يعقوب  ويهوذا غري اإل                     
، مث هو هنا يقول إن يعقوب بن حلفى وتـداوس كانـا أخـوين      ) ٧٢١/ ١(التفسري الكامل للكتاب املقدس     : شخصاً واحداً ، انظر   

وهذا يزيد املشكلة تعقيداً ، فلو أنه صرح بأن تداوس هو نفسه يهوذا أخو يعقوب أو يهوذا غري اإلسخريوطي ألمكن مجـع املـسألة                          
لكن يبدو أن املسألة من التعقيد حبيث مل يبت فيها هنري ، وهي ثغرة كبرية يف األناجيل حاول هنري إجياد خمرج منها، إال إن األمـر    و

 .زاد غموضاًً
 ٣: ١٠مىت ٧
 ١٨: ٣مرقس ٨
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 ٢٤٥

وثالثة من هذه الثنائيـات كـانوا       ..  ألن اثنان خري من واحد       ١ذكروا اثنني اثنني  ( :يقول مىت هنري  
بطرس وأندراوس ، يعقوب ويوحنا ، مث يعقوب وتداوس ، إنه ألمر رائع أن يكون اإلخـوة                 : إخوة  

 .٢)بالطبيعة إخوة بالنعمة ، ألن كال هاتني الرابطتني تدعم األخرى

 حلفى ، فإن كان املـستند هـو          ومل يذكر هنري مستنده يف جعل تداوس أخاً ليعقوب بن         
جمرد اقتران األمساء ببعضها فإن ذلك وحده ال يكفي ليكون دليالً ، خاصـة إذا الحظنـا أن هـذا                    

 ٥، وأما يف إجنيل لوقا    ٤  ومرقس  ٣االقتران بني امسي تداوس ويعقوب بن حلفى قد ورد يف إجنيلي متى           
 .ان الغيور فقد قرن اسم يعقوب بن حلفى باسم مسع٦ويف سفر األعمال

وإن فرضنا أن تداوس هو نفسه يهوذا أخو يعقوب الذي يـذكره لوقـا يف قائمتيـه ، وأن       
يعقوب الذي نسبت إليه أخوته هو يعقوب بن حلفى ، فإن لوقا مل يقرن بني من ذكره باسم يهـوذا                    

 :أخي يعقوب ، وبني يعقوب بن حلفى، بل كان الترتيب يف قائمتيه هكذا

 ٧)مسعان املعروف بالغيور ، يهوذا أخو يعقوبيعقوب بن حلفى ، و(

 .٨)يعقوب بن حلفى ، ومسعان الغيور ، ويهوذا أخو يعقوب(

ولو  كان يهوذا املذكور هنا أخاً ليعقوب بن حلفى لكان لوقا ذكر ذلك صراحة ولكنـه مل   
 .يفعل يف كال املوضعني

 يوحنا يف موضع واحـد      ، وهو االسم الذي ذكر يف إجنيل      " اإلسخريوطي يهوذا ليس : "ثالثاً
  أيب ، وأنا أحبه وأعلن له ذايت        من كانت عنده وصاياي ويعمل ا فذاك حيبين والذي حيبين حيبه          (  :هو

يا سيد ماذا جرى حىت تعلن لنا ذاتك وال تعلنها للعـامل؟ أجابـه              : فسأله يهوذا ليس اإلسخريوطي   
عنده جنعل لنا مرتالً ، والذي ال حيـبين ال          من حيبين يعمل بكلميت وحيبه أيب ، وإليه نأيت ، و          : يسوع  

 ٩)يعمل بكالمي ، وليس هذا الكالم الذي تسمعونه من عندي بل من اآلب الذي أرسلين

                                                   
 .وما بعدها من هذا البحث) ٦٥(يريد أن قوائم أمساء احلواريني ذكرم اثنني اثنني ، راجع القوائم ص ١
 )٩٩/ ١(التفسري الكامل للكتاب املقدس  ٢
 ٣: ١٠مىت ٣
 ١٨: ٣مرقس ٤
١٥: ٦ ٥ 
 ١٣: ١أعمال ٦
 ١٦ - ١٥: ٦لوقا ٧
 ١٣: ١أعمال ٨
 ٢٤ - ٢١: ١٤يوحنا ٩
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 ٢٤٦

      ١ومل يذكر يوحنا أن يهوذا املذكور هنا هو نفسه أخو يعقوب املـذكور يف إجنيـل لوقـا                 
 جيمع البعض بني يهوذا املـذكور        ، بل مل يذكر أنه من االثين عشر ، ومع ذلك           ٢ويف سفر األعمال  

لدى لوقا ، وبني هذا املذكور يف إجنيل يوحنا ، كما هو صنيع قاموس الكتاب املقدس فيما أوردتـه                   
 :عنه سابقاً

  ، ويدعى أيضاً لباوس-١٦: ٦ لوقا– وأحد االثين عشر ٣يهوذا أخو يعقوب أو ابنه(

: ١٤ يوحنا -يهوذا ليس اإلسخريوطي   ، و  -٣:١٨ مرقس - ،  وتداوس     - ٣: ١٠ مىت - و تداوس   
٤) -٢٢. 

وكذلك أورد مىت هنري ما يفيد ذلك يف تفسريه للفقرة اليت ورد فيها اسـم يهـوذا غـري                   
 : فقال عن السؤال الذي وجهه يهوذا٥اإلسخريوطي يف إجنيل يوحنا

من الذي قال هذا؟ يهوذا ليس اإلسخريوطي ، فقد كان هناك اثنان من تالميـذ املـسيح                 (
 ، كان أحـدمها     -٦:١٦ لوقا –ن هذا االسم ، أحدمها كان اخلائن ، واآلخر كان أخا يعقوب             حيمال

 ٦)طيباً للغاية ، و اآلخر شريراً للغاية

 

هذا ما وقفت عليه مما ذكرته األناجيل ومفسروها ومن كتبوا يف سري احلواريني حول حتديد               
 أحدمها اسم واآلخر لقـب كمـا يف         باعتبار أن  لباوس   -ساسم وهوية هذا احلواري ، هل هو تداو       

، أم يهوذا أخو يعقوب ، أم يهوذا وال يعرف من أبوه فقيل عنه يهوذا غـري                 إحدى نسخ إجنيل مىت     
 اإلسخريوطي متييزاً له عن اإلسخريوطي؟

إن هذه القضية تبني مشكلة وثغرة يف األناجيل تتعلق بتحديد أحد احلواريني االثـين عـشر                
 .  بنفسه بأمسائهم وجعلهم أقرب األتباع إليه الذين اختارهم املسيح 

هذه املشكلة حبلوهلا اليت حاول شراح األناجيل وبعض من كتبـوا يف سـري احلـواريني أن                 
 :يقدموها جبعلهم هذه األمساء املختلفة كلها لشخص واحد ، تضعنا أمام احتمالني

                                                   
 ١٦: ٦لوقا ١
 ١٣: ١أعمال ٢
 دون أن يذكر من     يذكر لوقا أنه يهوذا أخو يعقوب ولكن قاموس الكتاب املقدس يتردد يف النسبة هل هو أخو يعقوب أم ابنه ، من                     ٣

 .هو ويعقوب هذا الذي نسب إليه يهوذا املذكور
 )١٠٩٢(قاموس الكتاب املقدس ص ٤
 ) .٢٣٥(  ، انظر النص كامالً ص٢٢: ١٤يوحنا ٥
 )١/٧٢١(التفسري الكامل للكتاب املقدس  ٦
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 ٢٤٧

كلـها  "  أخو يعقـوب   تداوس ولباوس ويهوذا االسخريوطي ويهوذا    :"  أن تكون أمساء     -١
ت أقواهلم آنفاً ، وهذا ال ميكن اجلزم به إذ ال دليـل             دأمساء شخصية واحدة كما يذكر ذلك من أور       

عليه ، وكل ماذكره من قال بذلك هو جمرد ختمني ، أغلب الظن أن املراد منه كـان سـد ثغـرة                      
 . أو تداوس أو يهوذااالختالف البين بني األناجيل يف حتديد اسم أحد االثين عشر هل هو لباوس

أن يكون كل اسم من هذه األمساء لشخصية خمتلفة ، ووقع االختالف بني األناجيـل يف                ) ٢
أن أحـد   : حتديد اسم أحد احلواريني من بني هذه األمساء املذكورة ، وهذا يضعنا أمام أمر آخر هو               

بني هؤالء املـذكورين ؟     هؤالء من احلواريني ، إذ به تكتمل عدم اثين عشر حوارياً ، فمن هو من                
  لباوس ، أم يهوذا أخو يعقوب ، أم يهوذا غري اإلسخريوطي ؟ -هل هو تداوس

وإن ثبت أن أحدهم هو احلواري فمن يكون البقية ؟ وكيف حدث مثل هـذا االخـتالف                 
الظاهر بني األناجيل يف أمساء يفترض أن تكون حمفوظة باعتبار أن أصحاا كـانوا أقـرب أتبـاع                  

 إليه ، وأنه اختارهم وعينهم بنفسه بأمسائهم ، وكان عددهم حمدوداً حبيث ال ميكـن أن                 حاملسي
حيدث فيه اختالف أو خلط أو تداخل؟  ومع ذلك حدث االختالف يف روايات األناجيل ، وحدث                 

 . االختالفاتهاخللط والتداخل  يف أقوال من حاولوا التوفيق بني هذ

 والتداخل وعدم وجود ما يقطع يقيناً بأن هذه األمسـاء           ولعل هذه االختالفات وهذا اخللط    
املختلفة هي لشخص واحد هو ما جعل دائرة املعارف الكتابية تتخذ جانب احليطة واحلذر يف هـذا                 
األمر ، فلم جتزم يقيناً بأن هذه األمساء كلها لشخص واحد ، بل جندها تتحدث بصيغة االحتمال إذ                  

 :جاء فيها

 ويذكر يف إجنيـل      -١٨ : ٣، ومرقس   ٣ : ١٠ مىت - عشر رسوالً    أحد األثين : تداوس(  
 -١٦ -١٤ : ٦- ولكنه ال يذكر يف إجنيل لوقا  -٣ : ١٠ مىت-لباوس امللقب تداوس  : مىت بأنه

يف  يبدو أن لوقـا   ، و  يهوذا أخو يعقوب   : ويذكر عوضاً عنه      -١٣ : ١-وال يف سفر أعمال الرسل    
 الثدي  ةحلم: رامية قد تعىن يف اآل تداوس  وبلقبه  بامسه احلقيقي وليسإجنيله ويف سفر األعمال يذكره

سخريوطي وما  إللعلهما كانا لقبني ليهوذا متييزا له عن يهوذا ا         أي القلب ،   اللب   :أما  لباوس  فمعناه      
  هو نفسه هذا-٢٢ : ١٤يو -واألرجح أن يهوذا ليس االسخريوطي ة ،خيان ارتبط باسم األخري من

 .١) يذالتلم

 

                                                   
 )٣٤٠/ ٢(دائرة املعارف الكتابية  ١
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 ٢٤٨

بعد كل ذلك أقول إن كل ما ذكره الذين حاولوا التوفيق بني اختالفات الكتاب املقـدس                
 .حول حتديد اسم هذا احلواري مل يزل اإلشكال ومل حيل القضية وإمنا زادها تعقيداً 

ويكمن أساس املشكلة يف نصوص األناجيل اليت يعتمدها النصارى الستخراج تأريخ فتـرة             
منها ، بل وتأريخ القرن األول من النصرانية كله ، وهي قـضية أعيـت املـؤرخني                 حياة احلواريني   

يف نصوص األناجيل من االضطراب واالختالف ، مما حدا بفريق منهم            ومفسري األناجيل بسبب ما   
ى فرضيات ال تـدعمها     للجوء إىل حماوالت التوفيق بني تلك االختالفات ، تلك احملاوالت املبنية عل           

 . املشكالت تعقيداًمر الذي زاداألدلة ، األ

 الذي  - أحد كبار نقاد النصارى    -و يكفي أن أورد هنا ختاماً هلذه املسألة قول شارل جنيرب          
 حمدداً أبعاد املسألة بدقـة      عرض لقضية اختالفات األناجيل  ، وصعوبة استخراج تاريخ موثق منها            

 :يقول واصفاً الصعاب اليت تعترض دراسة تاريخ املسيحية

 وأول الصعاب اليت تعترضها جندها يف النصوص نفسها ، اليت متتاز من سـائر النـصوص                 (
 ألـا تتنـاول     -األخرى بضعف السند وباالضطراب وعسر التحقيق ، وأقدم هذه النصوص وأمهها          

، واليت اسـتلزمت قبـل      " العهد اجلديد " هي تلك اليت احتواها      -حياة املسيح والزمن األول للعقيدة    
عتماد عليها حتقيقاً نقدياً مطوالً مل يوشك أن ينتهي ، ومل يكن يف املقدور لفترة طويلة من                 إمكان اال 

 إىل  – من أجل تفهمهـا      –الزمن أن نستخرج العناصر واألسانيد إال منها ، حبيث اضطر املفسرون            
 إىل  -نصوص حني أرادوا التسامي بالفكر فوق ال      -ترتيب املعاين ويئة احلواشي والتعليقات ، وجلأوا        

النظريات والفروض ، وياهلا من ضرورة مؤسفة مازال هؤالء املفسرون خيضعون المتحاا يف الكثري              
 .١)من الظروف ، بل نرى فئة كبرية منهم تقبلها راضية قارة العني 

 

 

 

 

 

 

                                                   
 )٢٤ – ٢٣(املسيحية نشأا وتطورها ص ١
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 ٢٤٩

 :تداوس يف إجنيل برنابا
اً بذلك ما جاء يف إجنيلي      ذكر برنابا يف اإلجنيل املنسوب إليه اسم تداوس بني احلواريني موافق          

 : ، وزاد عليهما بأن ذكر مواقف عدة لتداوس ، هي كالتايل٢ ومرقس١متى

 :املوقف األول
 إىل تالميذه عن صفات الصديق الذي ينبغي أن يصادق          ذكر فيه برنابا حديث املسيح      

 : فكان مما قال

 .وس ، بل هو مفتاح الفردوسإن من وجد صديقاً وجد إحدى مسرات الفرد: احلق أقول لكم      (

ولكن إذا اتفق إلنسان وجود صديق ال ينطبق على ما قلت يا معلم، فماذا              :  أجاب تداوس 
 جيب عليه أن يفعل؟ أجيب عليه أن يهجره؟

جيب عليه أن يفعل ما يفعله النويت باملركب الذي يسريه ما رأى منه نفعـاً                :  أجاب يسوع 
كذا جيب أن تفعل بصديق شر منك فاتركه يف األشـياء الـيت             ولكن مىت وجد فيه خسارة تركه ، ه       

 .٣)يكون فيها عثرة لك ، إذا كنت ال تود أن تتركك رمحة اهللا

 

 :املوقف الثاين
 ، وأنه ال ميكن قياسـها وال حـدها           عن عظمة اهللا     ذكر فيه برنابا حديث املسيح      

 -ظمة، مث عاد للحديث عـن اخلطيئـة  حبدود ، وضرب لتالميذه أمثلة تقريبية تبني هلم مدى تلك الع      
 وكيف ميكن لإلنسان أن تكون له سلطة على حواسه فيمنعها مـن             -وكان قد حتدث عنها من قبل     

 :الوقوع يف اخلطايا فقال

إنه جيب على اإلنسان أن يبكي على اخلطيئة فقط ؛ ألنه           : وإين أعود إىل حديثي فأقول لكم     (
ف يبكي من حيضر جمالس الطرب والوالئم؟ إنه يبكي كما          باخلطيئة يترك اإلنسان خالقه ، ولكن كي      

يعطي الثلج ناراً ، فعليكم أن حتولوا جمالس الطرب إىل صومٍ ، إذا أحببتم أن يكون لكم سلطة علـى                   
 إذا يكون هللا حاسة ميكن التسلط عليها؟ : فقال تداوسواسكم؛ ألن سلطة اهللا إهلنا هكذا ، ح

 .٤!..)هللا هكذا؟ا هذا وأن أتعودون للقول بان هللا: أجاب يسوع

                                                   
 ٣ : ١٠مىت  ١
 ١٨: ٣مرقس ٢
 ١٥ -١١: ٨٦برنابا ٣
 ٢١ -١٦: ١٠٥برنابا ٤

http://kotob.has.it



 ٢٥٠

مث بني لتالميذه باألمثلة الفرق بني اجلسد والنفس واحلس، وأن اهللا خالق كل ذلك، وأسهب               
، وذكر خالل ذلك أن اجلسد قد حييا دون حس ولكنه ال حييـا دون الـنفس                  يف حديثه عن احلس   

ينهما إال العمل فقـط ،      وذكر    يف حديثه قول من يقررون أن احلس والنفس شيء واحد ال يفرق ب                
 :وقد رد عليهم قوهلم مفرقاً بني االثنني فكان مما قال

إن أكثر الناس يثبتون أن النفس واحلس إمنا مها شيء واحد، فارقني بينـهما بالعمـل ال                 ( 
باجلوهر، ويسموا النفس احلاسة والنباتية والعقلية، ولكن احلق أقول لكم إن النفس هي شيء حـي                

 غباوم فأين جيدون النفس العقلية بدون حياة؟ لن جيدوها أبداً، ولكن يسهل وجود              مفكر، ما أشد  
 .احلياة بدون حس ، كما يشاهد يف من وقع يف غيبوبة مىت فارقه احلس

 .يا معلم مىت فارق احلس احلياة فال يكون لإلنسان حياة:  أجاب تداوس

 احلياة  مىت فارقته النفس ؛ ألن        إن هذا ليس بصحيح ؛ ألن اإلنسان إمنا يفقد        : أجاب يسوع 
النفس ال ترجع إىل اجلسد إال بآية ، ولكن احلس يذهب بسبب اخلوف الذي يعرض له، أو بـسبب                   

 .١...)الغم الشديد الذي يعرض للنفس

 

                                                   
 ١٠ -٣: ١٠٦برنابا ١
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 :تبشري تّداوس برسالة اإلجنيل
 ، ولكـن بعـض      ١مل يرد أي ذكر يف العهد اجلديد عن تنقالت تداوس ورحالته التبشريية           

 وبالد  ٢ وأرمينيا - العراق حالياً  -املراجع تذكر أنه بشر يف اليهودية والسامرة وسوريا وما بني النهرين          
 .٣فارس

أن يهوذا تداوس أول من     ( وتذكر موسوعة آباء الكنيسة أن مؤرخي كنيسة أرمينيا يذكرون          
 .٤) م٥٠ -٣٥بشر باملسيح يف أرمينيا ، وأنه قضى هناك حوايل مخس عشرة سنة من 

 

 :اية تداوس ووفاته
تذكر موسوعة آباء الكنيسة أن اية تداوس كانت يف بالد فارس حيث كان يبـشر هـو                 

ومسعان الغيور ، حيث ثار عليهما السحرة وكهنة الشمس فسجنا ، مث قتلوا تداوس بالسهام واحلراب                 
 .٥وقتلوا مسعان نشراً باملنشار

                                                   
إذا كان حتديد اسم هذا احلواري قد وقعت فيه كل تلك االختالفات فلم يدر على وجه التحديد هل هو تداوس أم يهـوذا أخـو                          ١

لى معرفة الشخصية ، وحيث رافق معرفة       يعقوب أم يهوذا آخر ، فلن يعرف شيء عن رحالته كذلك  ، ألن هذه الرحالت متوقفة ع                 
الشخصية كل هذا االختالف يف العهد اجلديد فإن كل ما ورد عن رحالت تبشريية لتداوس ال ميكن األخذ به جزماً ؛ ألننا ال نعـرف      

ئم بأن يكون كل    على وجه اليقني هل هو من احلواريني أم ال ، ألن االختالف وقع حول حتديد االسم يف العهد اجلديد، واالحتمال قا                    
 اسم يدل على شخصية خمتلفة ، فكيف ميكن اجلزم بأن من بشر هو تداوس وأنه بشر يف هذه البالد أو تلك؟

وذكرها املؤلف على أا من مرويات التقليد ، وقد ذكر قبل ذلك مراراً أن مرويات التقليد ال                 ) ٣/١٣٥(انظر رجال الكتاب املقدس    ٢
 ).وحنن ال نستطيع االعتماد على التقاليد اليت تتضارب يف مرات كثرية: (من كتابه املذكور إذ يقول) ١٥٧(يوثق ا ، انظر مثالً ص

 )٧٨/ ١(موسوعة آباء الكنيسة : انظر ٣
 )٧٨/ ١(موسوعة آباء الكنيسة  ٤
 .املرجع السابق ٥
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 ٢٥٢

 
 

 املبحث الثا�ي
 ر�اباـــــــــــــب

  سرية بر�ابا يف العهد اجلديد: املطلب األول . 
   سرية بر�ابا يف إجنيله: املطلب الثا�ي. 
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 تـمـهـيـد
 

 ويقول التقليد النصراين إنه أحـد        ، يعترب برنابا يف املصادر النصرانية من أتباع املسيح         
 املذكور يف العهد    ، ولكن ٢ وبعثهم مثىن مثىن إىل مدن إسرائيل       الذين اختارهم املسيح   ١السبعني

اجلديد هو أنه كان من األتباع املخلصني الذين كانوا مع احلواريني ، ومل يذكر أنـه كـان ضـمن                    
 .السبعني الذين اختارهم املسيح 

 ختتلف مكانته ، فهو ليس أحد األتباع العـاديني فحـسب                املنسوب إىل برنابا  ويف اإلجنيل   
 . ليكونوا مالزمني له اختارهم املسيح  أحد احلواريني االثين عشر الذينبل هو

 :جاء يف إجنيل برنابا يف قائمة أمساء احلواريني 
فلما رأى يسوع أن اجلمهور الذي عاد إىل نفسه ليسلك يف شريعة اهللا مجهور غفري صعد                ( 

إىل اجلبل، ومكث كل الليل بالصالة ، فلما طلع النهار نزل من اجلبل وانتخب اثين عـشر مسـاهم                   
أندراوس وأخوه بطرس الصياد ، وبرنابا الـذي        : ، منهم يهوذا الذي صلب ، أما أمساؤهم فهي        رسالً

 كتب هذا ، مع مىت العشار الذي كان جيلس للجباية ، يوحنا ويعقوب ابنا زبدى ، تداوس ويهـوذا                  
 .٣)وفيلبس ، يعقوب ويهوذا اإلسخريوطي اخلائنبرتولوماوس 

 بـل إن    – كما تذكر الرواية املنـسوبة إليـه         –  ومل يكن برنابا ضمن احلواريني فحسب     
 . من حواري آخر ، وهو ما مل يطلبه املسيح ٤ طلب منه أن يدون اإلجنيلاملسيح

  على ذلك فحسب ، بـل إن         -العهد اجلديد وإجنيل برنابا   _ ومل تقتصر الرؤية بني الكتابني      
 .رنابامثة فروقاً جوهرية بني ما يذكره األول وما يذكره األخري عن ب

  ذكر موجز ألصل برنابا وصالحه و خدمته مع          - سفر األعمال حتديداً   –ففي العهد اجلديد    
احلواريني ، مث عرض مفصل لرحالته التبشريية وعالقته بـ بولس ، اليت ابتدأت بتقدمي برنابا لـه إىل                  

ؤمنني باملـسيح     ،  بعد أن كان بولس ألد أعداء امل          احلواريني عقب اهتداء بولس وإميانه باملسيح     
وأكثرهم اضطهاداً هلم . 

وتستمر عالقة بولس وبرنابا ورحالما املشتركة  ، ويكون هلما دور بارز يف انعقاد جممـع                
الشيوخ والقرارات اليت اختذت وأمهها إلغاء وجوب العمل بشرائع التوراة ، و تستمر تلك العالقة إىل                

                                                   
 )١٤٣/ ٢(دائرة املعارف الكتابية : انظر ١
 ١: ١٠لوقا: انظر ٢
وما بعدها من هذا   ) ٦٥(وللوقوف على الفروق بني قائمة برنابا وقوائم العهد اجلديد ألمساء احلواريني انظر ص             ،   ١٧ -٩: ١٤برنابا   ٣

 .البحث
 ٥ -١: ٢٢١برنابا : انظر ٤
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 ، ومن هناك ينقطع كل ذكر لربنابا يف سفر األعمـال            أن يقع نزاع بني االثنني يفضي إىل انفصاهلما       
 . ليستأثر ذكر بولس ببقية السفر إىل آخره

أما يف اإلجنيل املنسوب إىل برنابا فإن الرؤية خمتلفة ، فلم يذكر برنابا أي تفصيل عن تلـك                  
اقف الرحالت اليت ذكرت يف سفر األعمال ، ومل يذكر تفصيل عالقته ببولس ، بل كان ما ذكره مو                 

 أو إجابات    وبقية احلواريني ، من أسئلة كان يسأهلا برنابا املسيح         له أثناء تنقالته مع املسيح    
 .يقدمها عن بعض أسئلة املسيح

وكل ما ذكره برنابا عن عالقته بـبولس أنه تربأ من الضالل الذي وقع فيه بولس ومن معه                 
 ما ورد عن الدور البارز الذي يسنده إليه سـفر  بشأن إلغاء لزوم العمل بشرائع التوراة ، خمالفاً بذلك      

 .  األعمال يف جممع الشيوخ
وسأعرض فيما يلي لرؤية كل من العهد اجلديد ، وإجنيل برنابا مـن خـالل اسـتعراض                 

 .النصوص اليت وردت يف الكتابني عن برنابا واألدوار اليت قام ا
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 املطلب األول
 ديدبرنابا يف العهد اجلسرية 

  
إن املعلومات املتوفرة عن برنابا يف العهد اجلديد مذكورة كلها يف سفر أعمال الرسل ، وأول       
إشارة إليه كانت بذكر امسه وجنسيته وموقف يدل على صالحه واستعداده خلدمة الدين ، جـاء يف                 

  : سفر األعمال
ول إن شيئاً مما عنده هو      ، ومل يكن أحد يق     وكانت مجاعة املؤمنني قلباً واحداً ونفساً واحدة      (

، وقـوة   ١، وكان الرسل يؤدون الشهادة بقيامة الرب يسوع        له، بل كان كل شيء عندهم مشتركاً      
ن مجيع من كـان هلـم       ؛ أل   فلم يكن فيهم حمتاج    حتل على مجيعهم  عمة عظيمة   نعظيمة تصحبها، و  

 يوزعونه على كـل     م وه  ، حقول أو بيوت كانوا يبيعوا ويأتون بثمنها فيضعونه عند أقدام الرسل          
 وهو من سـبط      ، يوسف الذي دعاه الرسل برنابا أي ابن التشجيع        ، ومن هؤالء     حمتاج بقدر حاجته  

  .٢)كان ميلك حقالً فباعه وجاء بثمنه ووضعه عند أقدام الرسل فإنه وحيمل اجلنسية القربصية الوي
كما يف إحدى نسخ العهد      أو ابن الوعظ     -كما ذكره لوقا يعين ابن التشجيع       " برنابا"واسم  

   :جاء يف دائرة املعارف الكتابية -اجلديد
 ابـن التعزيـة     أو باحلري  ٣ولكن لوقا يترمجه بابن الوعظ     ،   ابن النبوة :يعين االسم حرفياً    ( 

 .٤ )نينيفالكلمة اليونانية تتسع للمع
ـ            بعد اإلشارة الساب  و " برنابـا "ـ  قة إىل برنابا يف سفر األعمال ، يورد السفر مواقف عدة ل

معظمها مرتبط بعالقته ببولس ، إذ كان برنابا هو أول من قدم بولس إىل احلواريني ، ورافقـه بعـد                    
ذلك يف رحالته ، متنقلني معاً يف مناطق شىت ، وأثناء ذلك يذكر السفر مواقف لربنابا التقى خالهلـا                   

 :سفر األعمالاحلواريني وكلفوه ببعض املهام ، وهذا تفصيل املواقف اليت يذكرها 
                                                   

 .من هذا البحث) ٣٩٣( سيأيت الكالم على قضية شهادة الرسل على قيامة املسيح ص ١
 ٣٧ -٣٢: ٤أعمال  ٢
 نسخة دار   –، ويف نسخة أخرى     ) يوسف الذي دعاه الرسل برنابا أي ابن التشجيع       :(الكتاب املقدس   يف النسخة اليت اعتمدا من         ٣

 ،  والظاهر أن االختالف ناشئ مـن         ٣٦: ٤أعمال) ويوسف الذي دعي من الرسل برنابا الذي يترجم ابن الوعظ         :( الكتاب املقدس 
 .الترمجة

 )١٤٣/ ٢(دائرة املعارف الكتابية  ٤
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 ٢٥٦

 
  : مي برنابا بولس إىل بقية احلوارينيتقد) ١

على طريق دمشق ، وبقائه فيها مدة يبشر         ١يذكر سفر األعمال أن بولس عقب قصة اهتدائه       
 لقـاء احلـواريني     إىل أورشليم ل    ، وغضب اليهود منه وإرادم قتله هرب وتوجه        برسالة املسيح 
ية تقدميه  فتوىل برنابا مسؤول  فونه عنه من اضطهاده للمؤمنني ،        منه بسبب ما كانوا يعر     ولكنهم خافوا 

 :، جاء يف سفر األعمالإليهم 
 فعلم ا وكانوا يراقبون أبواب املدينة اراً        ٢وبعد عدة أيام حاك اليهود مؤامرة لقتل شاول       (

باحلبال من على   وليالً ليقتلوه وهو خيرج منها ، فأخذه بعض التالميذ ليالً و وضعوه يف سلٍّ وأنزلوه                
 .سور املدينة 

 إذ مل يصدقوا     ؛ وملا وصل شاول إىل أورشليم حاول أن ينضم إىل التالميذ هناك فخافوا منه            
 وحدثهم كيف ظهر الـرب لـه يف          ، ، فتوىل برنابا أمره وأحضره إىل الرسل       أنه صار تلميذاً للرب   

شـليم   وجييء معهم يف أور    مشق، فأخذ يذهب  ، وكيف بشر جبرأة باسم يسوع يف د        الطريق وكلمه 
 . ٣)مبشراً باسم الرب جبرأة

هذا ما يذكره سفر األعمال عن أول لقاء بني برنابا وبولس ، ويظهر من سياق الـنص أن                  
هذا اللقاء كان بعد خروج بولس من دمشق بعد فترة قصرية من اهتدائه ، وهذا ما خيالف ما أورده                   

مل يذهب إىل أورشليم بعد اهتدائه ومل حيـرص علـى           بولس نفسه يف رسالة غالطية ، إذ يؤكد أنه          
مقابلة احلواريني ، وأن ذهابه إىل أورشليم أول مرة بعد اهتدائه كان بعد بعد ثالث سنوات حيـث                  

 :قابل بطرس ، يقول بولس

نا يف بطن أمي مث دعاين بنعمته أن يعلن ابنـه يفّ            أولكن ملا سر اهللا الذي كان قد أفرزين و        (
 كـانوا   ن وال صعدت إىل أورشليم ألقابل الذي       ، ، يف احلال مل أستشر حلماً ودماً       ألممألبشر به بني ا   
 مث صعدت إىل أورشليم      ،  وبعد ذلك عدت إىل دمشق      ،  بل انطلقت إىل بالد العرب      ، رسالً من قبلي  

 .٤ ) وقد أقمت عنده مخسة عشر يوماً ،بعد ثالث سنوات ألتعرف ببطرس

 أما صعدا إىل أورشليم معاً بعد أربعة عشرة سنة من األحداث            أما صحبته لربنابا فإنه يذكر    
 .٥)وبعد أربع عشرة سنة صعدت مرة ثانية إىل أورشليم بصحبة برنابا( : السابقة ، يقول

                                                   
 ١٩ -١: ٩عمالأ: انظر  ١
 .شاول هو نفسه بولس ٢
 ٢٨ -٢٦: ٩أعمال  ٣
 ١٨ -١٥: ١غالطية ٤
 ١: ٢غالطية ٥
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 ٢٥٧

ومل يذكر مىت التقى برنابا وكيف ، وال أن برنابا كان له دور يف تقدميه إىل احلواريني ، بـل           
 .على لقاء احلواريني بل انطلق يعمل ويبشر وحدهما ذكره هو أنه مل حيرص أساساً 

 
 :دور برنابا يف تثبيت مؤمين كنيسة أنطاكية) ٢

 انتـشروا   يذكر سفر األعمال أن املضطهدين الذين فروا من فلسطني بعد صعود املسيح           
يف عدة مدن من بينها أنطاكية ، حيث أسسوا هلم كنيسة هناك ، وبدأوا فيها دعوة اليهـود أوالً مث                    
وسعوا نشاطهم ليشمل غري اليهود ، فلما علم احلواريون بذلك بعثوا برنابا ليتحقق من هذه األنبـاء                  

 :جاء يف سفر األعمال
 فمروا  ١ أما املؤمنون الذين تشتتوا بسبب االضطهاد الذي وقع عليهم بعد موت استفانوس             (
غري أن بعضاً منهم وهم أصالً من       ،  وهم ال يبشرون بالكلمة إال اليهود        ٤ وأنطاكية ٣ وقربص ٢بفينيقية

 فكانت يد الـرب      ،  وصلوا أنطاكية وأخذوا يبشرون اليونانيني أيضاً بالرب يسوع        ٥قربص والقريوان 
 .معهم فآمن عدد كبري واهتدوا إىل الرب

                                                   
أحد املعاونني السبعة الذين اختارهم احلواريون ملساعدم يف توزيع الصدقات على احملتاجني ، وهو ممن قتل يف االضـطهاد الـذي                      ١

 ٦٠ -٧:١ ، ٥: ٦أعمال:  بعد صعوده ، انظرتعرض له أتباع املسيح 
 ميالً من جبل الكرمل يف اجلنوب إىل جبـل كاسـيوس يف   ١٨٥إقليم صغري املساحة على ساحل البحر املتوسط ممتد حوايل     : فينيقية ٢

 )٣٧٤( الشمال يف لبنان وسوريا احلاليتني ، أطلس الكتاب املقدس ص
ا   ميالً غرب سـوري    ٦٠ ميالً جنوب تركيا ،      ٤٥عد    ثالث أكرب جزيرة يف البحر املتوسط بعد صقلية وسردينيا ، تقع على ب            : قربص ٣

 سوريا وفلسطني فقد استقر ا عدد كبري من اليهود قبل أيام االسكندر األكرب ، وأسسوا هلم بعض اجملامع هناك ، مث وصل                       ولقرا من 
 إىل ر احلاضر تنقسم قـربص   ، ويف العص   إبان االضطهاد الذي وقع عليهم بعد صعود املسيح          إليها عدد ممن آمن بدعوة املسيح     

/ ٦(، دائرة املعـارف الكتابيـة       ) ٣٧٤( أطلس الكتاب املقدس ص   : قسمني حيكم أحدمها األتراك ، واآلخر مجهورية مستقلة ، انظر         
١٧٤ -١٧٠( 

  يف جنوب    أنطاكية السورية ، وهي إحدى جمموعة مدن أسسها سلوقس نيكانور ومساها باسم أنطاكية ، واملرادة هنا تقع                :  أنطاكية ٤
عة  ميالً إىل الداخل بعيداً عن البحر املتوسط على ر أورونتس ، مسيت بالسورية ألا جعلت عاصمة مقاط                 ١٥شرق تركيا، على بعد     

أطلس الكتـاب  :  انظر. حضارياً ، وعدت ثالثة مدن العامل القدمي ازدهاراً بعد روما واإلسكندرية     م ، كانت مركزاً   . ق ٦٤سورية سنة 
 )٤٩٠ – ٤٨٨/ ١(، دائرة املعارف الكتابية ) ٣٢٩(صاملقدس 

يف ليبيـا  مشـايل   " بنتابوليس" وكانت أهم مدن    يف مشال أفريقيا ،   " قريوانيا"أطلق هذا االسم على عاصمة اإلقليم الروماين        : القريوان ٥
 ميل شرق مشـال     ١٠٠بعد حوايل    ، تقع شرق خليج سدرة على        آلن منطقة تشمل جزءاً من برقة وجزءاً من طرابلس          وهي ا   أفريقية

 فقد نقل بطليمـوس األول       ،  جرة عدد كبري من يهود الشتات إليها       اليهوديأصبح للقريوان أمهية يف التاريخ      شرق بين غازي ،  وقد       
هم يف االزدياد   ، مث أخذ عدد    ، وغريها من املدن الليبية كما يذكر يوسيفوس يف تارخيه          ابن الجوس عدداً من اليهود إىل مدينة القريوان       

 وبذهاب أعداد من يهود الشتات يف األعياد إىل أورشليم حسب أوامر الشريعة أصبح للقريوانيني مكان واضح يف تاريخ العهد اجلديـد                    
و  ) ٣٧٦(أطلس الكتاب املقدس ص   : انظر. وهي غري مدينة القريوان التونسية    . ومن هنا كان مقدم هؤالء القريوانيني للدعوة يف أنطاكيا        

 ).٢٧٦ -٦/٢٧٥(دائرة املعارف الكتابية 
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 ٢٥٨

 فلما وصـل ورأى      ، ووصل خرب ذلك إىل الكنيسة يف أورشليم فأرسلوا برنابا إىل أنطاكية          
 فقد كان برنابا     ؛ ، وحث اجلميع على الثبات يف الرب بعزم القلب          امتأل فرحاً  النعمة اليت منحها اهللا   

 .، وانضم إىل الرب مجع كبري١رجالً صاحلاً ممتلئاً من الروح القدس واإلميان
 وملا وجده جاء به إىل أنطاكية فكانا جيتمعان          ،  يبحث عن شاول   ٢وتوجه برنابا إىل طرسوس   
 .٣)علمان مجعاً كبرياًمع الكنيسة هناك سنة كاملة وي

يسند هذا النص من سفر األعمال  إىل برنابا دوراً رئيساً يف تثبيت دعائم الكنيسة اليت نشأت               
يف أنطاكية ، واليت مشل نشاطها اليهود وغري اليهود ، وهي ذا االعتبار أول كنيسة نشأت يف التاريخ                  

 :لدعوة ، يقول شارل جنيربالنصراين بدأت مثل هذا النشاط الذي يشمل غري اليهود با
إن نقطة البدء للكنيسة اليت جذبت املشركني ومركز التبشري املـسيحي األول كانـا يف               ( 
ت كنيسة مسيحية ختلصت من صالا باليهودية، وهناك تأسـست           ، هناك وألول مرة أنشأ     أنطاكيا

 .٤ )الدعوة التبشريية الكربى يف عهد احلواريني
واريني حني مسعوا بأمر هذه الكنيسة أرسلوا برنابا ليتحقق من          والذي يظهر من النص أن احل     

أمرها ، فقام بدور كبري يف توطيد دعائمها وتثبيت مؤسسيها ، ويرى بعض مفسري العهد اجلديد أن                  
 إىل  ٥اختيار احلواريني لربنابا مل يكن اعتباطاً وإمنا ألنه كان ذا رؤية خاصة فيما يتعلق بدعوة األمـم                

 : يف النص السابق على دور برنابا ، يقول وليم باركلي تعليقاً دعوة املسيح
عندما علم قادة الكنيسة يف أورشليم مبا جيري يف أنطاكية كان من الطبيعـي أن يرسـلوا                 ( 

نه من نعمة اهللا أم أرسلوا هذا الرجل، فرمبا أرسلوا رجالً ضيق الفكر يؤله              أليتحروا األمر، وال شك     
وعندما جاء برنابـا    ...كرب قلب يف الكنيسة هو برنابا      لكنهم اختاروا رجالً حيمل أ     الناموس والتقاليد، 

 ورأى األمم ينضمون إىل الكنيسة بأعداد كبرية فرح وفكر يف شخص يأخذ على عاتقه هذا العمـل                 
 فال بد أن يكون يهودياً ترىب يف التقاليد اليهوديـة            ، وهذا الشخص جيب أن تكون له خلفية مزدوجة       

أن يتعامل مع أهل    ، كان ال بد أن يكون شجاعاً مقداماً ليستطيع           ن يتعامل مع األمم   يستطيع أ لكنه  

                                                   
 .من هذا البحث) ٢٩٨( انظر معىن االمتالء من الروح القدس ص ١
مدينة يف جنوب تركيا ، يف الركن الشمايل الشرقي من البحر املتوسط ، تعترب من أقدم مدن العامل ، إذا ميتد تارخيهـا إىل                        : طرسوس ٢

امليالدي كانت عاصمة مقاطعة كليكية ، وكانت مركزاً علميا تضم جامعة نافست جامعيت أكثر من ستة آالف عام ، ويف القرن األول       
  )١١٠ - ٥/١٠٨(، دائرة املعارف الكتابية ) ٣٦٥(أطلس الكتاب املقدس ص: انظر. أثينا و االسكندرية 

 ٢٦ -١٩: ١١أعمال  ٣
 .ن املؤرخ رينان، وقد ذكر جنيرب هذا النص نقالً ع) ١١٥( املسيحية نشأا وتطورها ص ٤
  من ؟ وقد فصلت القول فيها يف الفصل         قضية فيها الكثري من اجلدل حول مىت بدأت وعلى يد          قضية دعوة األمم إىل دين املسيح      ٥

 .من هذا البحث) ٤٠٤( انظر ص . اخلاص بعاملية دعوة املسيح 
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 ٢٥٩

  ن يكون بارعاً يف احلوار والنقاش حىت يفحم اليهود واألمم على حـد سـواء              أنطاكية ، كما جيب أ    
 .١)وبكل حكمة اختار برنابا بولس هلذا العمل...كان برنابا يعرف الرجل املطلوب

 
 :برنابا وبولس إىل اليهوديةبعثة ) ٣

 قرر التالميذ   (يذكر سفر األعمال أن جماعة اجتاحت منطقة اليهودية يف عهد احلواريني فـ             
، ففعلوا   ، ويرسلوا إعانة إىل اإلخوة املقيمني يف اليهودية        يف أنطاكية أن يتربع كل منهم مبا يتيسر له        

 .٢)انة إىل الشيوخ بيد شاول وبرناباذلك وأرسلوا اإلع
 :وملا انتهت مهمتهما هناك رجعا إىل أنطاكية وبصحبتهما مرقس

نطاكية ومعهما يوحنا امللقب     وكان برنابا وشاول قد أجنزا املهمة يف أورشليم فرجعا إىل أ           (
 .٤)٣مرقس

 
 :  رحالت برنابا وبولس)٤

يذكر سفر األعمال أن برنابا وبولس قاما بالعديد من الـرحالت التبـشريية ، وأن هـذه                 
الرحالت املشتركة قد بدأت بعد أن أمر الروح القدس التالميذ يف كنيسة أنطاكية أن خيصصا برنابـا                 

 :وبولس للخدمة ، جاء يف سفر األعمال
خصـصوا يل برنابـا     : ٥ صائمون يتعبدون للرب قال هلم الروح القـدس        موذات يوم وه  ( 

 .٦) أطلقومهاوضعوا عليهما أيديهم، فبعدما صاموا و صلوا و وشاول ألجل العمل الذي دعوما إليه
وبعد ذلك انطلق االثنان يف رحالت تبشريية متنقلني بني مناطق شىت ، وهذا خمتصر ما ورد                

 :يف سفر األعمال بشأن تلك الرحالت

                                                   
 )١٤٧( تفسري سفر األعمال ص: تفسري العهد اجلديد ١
 ٣٠ -٢٩: ١١أعمال  ٢
أحد الذين تنسب إليهم كتابة األناجيل املعتمدة لدى النصارى ، وقد ذكر يف العهد اجلديد أن أمه امسها مـرمي ، وأن                      : يوحنا مرقس  ٣

 وهو ابن أخت برنابا كما يذكر ذلك بولس يف رسالته إىل            – ١٢ -٥: ١٢ أعمال – كانوا جيتمعون يف بيتها للصالة       أتباع املسيح 
 )١٢١ -١٢٠/ ٧(دائرة املعارف الكتابية: انظر. كانت مرافقته لربنابا وبولس يف رحالما ، ومن هنا ١٠: ٤كولوسي

 ٢٥: ١٢أعمال ٤
 .من هذا البحث) ٢٨٦( انظر التعريف بالروح القدس وخصائصه ووظائفه ص ٥
 ٣ -١: ١٣أعمال  ٦
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 ٢٦٠

  : إىل قربصالرحلة -
 وتعرف هذه الرحلة يف التـاريخ النـصراين         وهي أوىل الرحالت اليت قام ا برنابا وبولس ،        

حلة القديس بولس التبشريية األوىل ، وهي تسمية تستخف بشأن برنابـا كمـا يـرى ول                 باسم ر 
 .ألا ال تذكر سوى اسم بولس مع أن برنابا كان رفيقه يف تلك الرحلة وغريها  ١ديورانت

 وقد مثال خالل هذه الرحلة أمام حاكم قربص ، وحتدى بولس ساحراً يهودياً حاول إثنـاء                
 .٢با وبولس ، فتحداه بولس ، وكانت اية الساحر أن انقلب كفيفاًاحلاكم عن اتباع برنا

 
 :  الرحلة إىل أنطاكية بيسدية-

 ويف هذه الرحلة فارقهما مرقس راجعاً إىل أورشليم ، أما مها فانطلقا حىت وصال أنطاكيـة                
ن نعم اهللا على    ، وكان هلما فيها لقاءان بالناس يف اجملمع اليهودي ، حتدث يف أوهلما بولس ع              ٣بيسيدية

بين إسرائيل وإمتام وعده ببعثة يسوع املخلص ، وحتدث كذلك عن قيامة املسيح من األموات  وعن                 
 .الفداء

أما االجتماع الثاين فنسب احلديث فيه إىل برنابا وبولس ، وكان فحواه أما سـيتوجهان               
نهم إذ رفضوها فلم يعد بد من       بالدعوة إىل غري اليهود الذين كانوا هم متوجه الدعوة األصلي ، ولك           

التوجه إىل األمم كما أوصامها الرب بذلك ، وقد فرح غري اليهود بذلك ، إال أن اليهـود غـضبوا                    
 .٤وحرضوا نبيالت املدينة ووجهاءها على برنابا وبولس فطُردا من املدينة

 

                                                   
 )٢٥٤/ ١١(قصة احلضارة: انظر ١
 ١٢ - ٤: ١٣انظر تفاصيل الرحلة يف سفر األعمال ٢
 باسـم أبيـه     وأطلق عليها اسم أنطاكيـة تيمنـاً      ) م. ق ٢٨٠ – ٣٠١(إحدى املدن اليت أسسها سلوقس نيكانور     : أنطاكية بيسدية  ٣

أنطيخوس ، أقامها سلوقس نيكانور  لتكون من مراكز مملكته يف آسيا الصغرى  وبعد سقوط الدولة السلوقية انتقلت إىل يد الرومـان                       
أطلـس الكتـاب    : انظـر . ية ، وتقع اليوم يف غرب أواسط تركيا يف الشمال الشرقي من يالفاك            ومسيت كذلك باسم أنطاكية القيصر    

 )١/٤٨٦(و دائرة املعارف الكتابية ) ٣٢٩(املقدس ص
 ٥٢ -١٣: ١٣انظر تفاصيل الرحلة يف أعمال ٤
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 ٢٦١

 : الرحلة إىل أيقونية-
 حيت آمن على يديهما مجع كبري مـن         ١توجه برنابا وبولس بعد أنطاكية بيسدية إىل أيقونية       

مهوا برمجهما ففرا من    وغريهم  ممن مل يقتنع بكالم برنابا وبولس و         اليهود   اليهود واليونانيني ، مما أثار      
 .٢املدينة

 
 :بةرترة ودس ِل الرحلة إىل-

منذ والدته   شفى بولس كسيحاً      حيث ٣بعد خروج برنابا وبولس من أيقونية ذهبا إىل لسترة        
اختذا صورة البشر ونزلوا إىل الناس ، فهاهلمـا          ، ٤ إهلني وا أن برنابا وبولس   بهر أهل املدينة واعتقد   فان

 الناس من مغبة الشرك باهللا ، داعني إىل توحيـده             حمذرين    وقد مزقا ثياما ،    أسرعا إىل الناس  ذلك و 
 .وقد متكنا بعد جهد من ثين الناس عن اعتقادهم فيهما

يقونية ، وحرضوا الناس على بولس وبرنابا فرمجـوا         هود أنطاكية وإ   ي جاءت طائفة من    مث 
 مبشرين فيها ، فآمن كثريون من أهلها ، مث قفال           ٥بولس ، فما كان منه وبرنابا إال أن غادرا إىل دربة          

راجعني إىل أنطاكية السورية ، متنقلني بني عدة مدن ، مؤسسني يف كل مدينة كنيسة جديـدة ، إىل                   
وأخربا بكل ما فعل اهللا بواسـطتهما       ( خرياً يف أنطاكية السورية واجتمعا بالتالميذ هناك        أن استقرا أ  

 .٦)وبأنه فتح باب اإلميان لغري اليهود وأقاما مع التالميذ هناك مدة طويلة
 

   
                                                   

كزاً جتارياً يف سهل ليكأونية ، ويف       إحدى مدن منطقة آسيا الصغرى ، وهي مدينة مجعت بني الصبغة اليونانية والرومانية ، كانت مر                ١
و دائرة املعارف   ) ٣٣٠(أطلس الكتاب املقدس ص   : انظر.  كونيا ، وتقع يف جنوب أواسط تركيا         –العصر احلاضر تعرف باسم قونية      

 )٥٦٧/ ١(الكتابية 
 ٦ -١: ١٤أعمال  : انظر٢
و أربعة وعشرين ميالً إىل اجلنوب من أيقونية ، تعاقب علـى            مدينة تقع يف املنطقة الوسطى يف جنويب آسيا الصغرى ، على حن           : لسترة ٣

حكمها عدة دول إىل أن استقرت بيد الرومان ، كان سكاا خليطاً من الرومان واليونانيني والليكاؤنيني ، ويف العصر احلاضر يطلـق                      
و ) ٣٨١(أطلس الكتاب املقدس ص   : ظران. اسم لسترة على أرض مرتفعة مشال القرية التركية حاطون ساراي يف جنوب أواسط تركيا             

 )٣٦ -٣٥/ ٧(دائرة املعارف الكتابية 
وهذا يدل على أن اعتقاد الناس بأن اآلهلة أو أبناء اآلهلة ميكن جتسدها يف صورة بشر كان اعتقاداً سائداً خاصة إذا صـاحب ذلـك                    ٤

فت مألوف  ل بسبب ما أجراه من معجزات خا      - عن ذلك   تعاىل اهللا  – ابناً هللا    إجراء بعض اخلوارق ، وعلى ذلك فإن ادعاء املسيح        
 .الناس مل يكن أمراً غريباً يف ذلك العصر

مدينة يف أقصى الركن اجلنويب الشرقي من سهل ليكاؤنية ، كانت تقع ضمن مقاطعة غالطية الرومانية ، على الطريق املمتـدة                     : دربة ٥
: انظر. قاطعة إذ فيها كانت تدفع العوائد على التجارة الداخلة إىل املقاطعة            من جنويب غالطية إىل الشرق ، وكانت حمطة اجلمارك للم         

 )٤٢٤/ ٣(دائرة املعارف الكتابية 
 ٢٨ -٨: ١٤انظر أعمال ٦
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 :دور برنابا يف جممع الشيوخ
تناق األمم من   جممع الشيوخ أو اجملمع األورشليمي ، هو اجملمع الذي عقد ملناقشة موضوع اع            

 . ١ ، وااللتزامات اليت جيب عليهم الوفاء اغري اليهود رسالة املسيح
 من وقفا    مها اجملمع إذ كان هو وبولس    هذا  يذكر سفر األعمال لربنابا دوراً بارزاً يف انعقاد         و  

  ، وثارت بسبب ذلـك       من رأى وجوب اخلتان على كل من أراد اعتناق دعوة املسيح          يف وجه   
استوجب إيصاهلا إىل احلواريني يف أورشليم للبت فيها ، فكان برنابا وبولس مها مـن قامـا                 مشكلة  

  :بإيصاهلا ، جاء يف سفر األعمال
 من منطقـة اليهوديـة إىل أنطاكيـة         - الذين كانوا قد آمنوا باملسيح     -وجاء بعض اليهود  ( 

، فجادهلم " ا حسب شريعة موسى   ال ميكنكم أن ختلصوا ما مل ختتتنو      : " وأخذوا يعلمون اإلخوة قائلني   
 وبعد املناقشة قرر مؤمنو أنطاكية أن يذهب بولس وبرنابا مـع بعـض               ، بولس وبرنابا جداالً عنيفاً   

 .٢)املؤمنني ليقابلوا الرسل والشيوخ يف أورشليم، ويبحثوا معهم يف هذه القضية
القضية والتداول  وعقد اجملمع حبضور كافة احلواريني ، وعلى رأسهم بطرس ، ومتت مناقشة             

فيها ، مث اخللوص إىل نتيجة باتفاق مجيع احلضور مؤداها أن يعفى األمم املعتنقون للرسالة من كـل                  
 .األعباء خال أمور يسرية حددها بيان اجملمع

وبولس مها من محل البيان الكتايب، بينما محل آخران البيـان           وبعد انعقاد اجملمع كان برنابا      
 . نفسه شفاهاً

 إىل أن وقعت    ٣اية سفر األعمال فقد استقر برنابا وبولس يف أنطاكية يبشران فيها          وحسب رو 
  .بينهما مشاجرة أفضت إىل انفصاهلما

 
 :مشاجرة بولس وبرنابا

 يرجع ، و  بولس وبرنابا بعد انعقاد جممع الشيوخ     أن مشاجرة وقعت بني     يذكر سفر األعمال    
لالثنني ، إال أنه انفصل عنهما يف إحدى املرات مؤثراً          السفر سبب الرتاع إىل مرقس الذي كان مرافقاً         

 ، جاء    بينما رفض بولس ذلك     بعد جممع الشيوخ   أصر برنابا على مرافقته   العودة على املضي معهما ، ف     
  :يف سفر األعمال

هيا نرجع لنتفقد اإلخوة ونطلع على أحواهلم يف كـل          :  وبعد بضعة أيام قال بولس لربنابا      (
 ولكن بـولس     ، ، فاقترح برنابا أن يأخذا معهما يوحنا امللقب مرقس         ا بكلمة الرب  مدينة بشرنا فيه  

                                                   
 . خاصاً ملناقشة اجملمع وأسباب انعقاده ونتائجهمن هذا البحث حيث أفردت فصالًٍ ) ٤٢٦(انظر تفصيل ما ذكر عن هذا اجملمع ص ١
 ٢ -١: ١٥أعمال  ٢
 ٣٥: ١٥أعمال ٣
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، فوقعت بينـهما      ومل يرافقهما يف اخلدمة    ١ ألنه كان قد فارقهما يف مبفيلية       ؛ رفض أن يأخذاه معهما   
ربص، واختار بولس أن    مشاجرة حىت انفصل أحدمها عن اآلخر، فأخذ برنابا مرقس وسافرا حبراً إىل ق            

 .٣)٢رافقه سيالي
وبعد ذلك وافق برنابا على اقتراح      ( : املشاجرة  هذه ائرة املعارف الكتابية تعليقاً على    جاء يف د  

ما أدى إىل مشاجرة شديدة     صراره على أخذ يوحنا مرقس معه     إبولس بالقيام برحلة ثانية معاً، ولكن       
رأى  -بطبيعته الـسمحة    -برنابا حقيقة أن    ،املنشود ويبدو أن كليهما مل يكونا على املستوى         ،بينهما

يرفض اصطحاب شخص أثبت    ، بينما استهجان بولس للرخاوة جعله        أن يعطي مرقس فرصة أخرى    
خطا يف وقوفه هذا املوقـف      أن بولس   إ للتساهل، ف   جلنوحه أخطأ وإذا كان برنابا قد       ، عدم جدارته 

 .٤)الصارم
 مل يذكرها بولس على هـذا       وهذه املشاجرة اليت يذكر سفر األعمال سببها ووقت وقوعها        
 وما يلزمون به من النـاموس        ٥النحو ، بل ذكر أنه وقعت بينه وبني بطرس مشادة عنيفة بسبب األمم            

 :وذكر أن برنابا أيضاً كان مع بطرس فيما مساه بولس رياًء ، يقول بولس يف رسالته إىل أهل غالطية
نا وهم البـارزون باعتبـارهم      فلما اتضحت النعمة املوهوبة يل عند يعقوب وبطرس ويوح        (

فنتوجه حنن إىل األمم وهم إىل أهـل        ،  أعمدة مدوا إيل وإىل برنابا أيديهم اليمىن إشارة إىل املشاركة           
 .، على أال نغفل أمر الفقراء وهذا عينه طاملا كنت جمتهداً يف العمل به٦اخلتان

، إذ  ٧ان يستحق أن يـالم    ولكن ملا جاء بطرس إىل مدينة أنطاكية قاومته وجهاً لوجه ألنه ك           
ولكن ملا أتـى    ،   كان بطرس يأكل مع اإلخوة الذين من األمم          ٨قبل أن يأيت بعضهم من عند يعقوب      
                                                   

إقليم يقع على الساحل اجلنويب آلسيا الصغرى ، تعاقبت على حكمه دول عدة إىل أن وقع بيد الرومان ولتعـرض كيليكيـة                      :مبفيلية ١
ية عدداً من املراكز على ساحل مبفيلية لصد اهلجمات عن كيليك         ) م.ق١٠٢( املتامخة شرقاً لبمفيلية هلجمات القراصنة أقام الرومان  سنة        

ومبفيلية إحدى املناطق اليت ذكر يف العهد اجلديد أن بولس وبرنابا سافرا إليها يف رحالما التبشريية ، وهي اليوم منطقة صغرية أرضها                      
 )٣٣٤(و أطلس الكتاب املقدس ص) ١٩٧ -١٩٦/ ٢(دائرة املعارف الكتابية : انظر . منخفضة على الساحل اجلنويب ألواسط تركيا 

للذين أرسلهما حضور جممع الشيوخ بالبيان الشفهي مع بولس وبرنابا ، وقد رافق سيال بولس يف معظم رحلته التبشريية أحد ا: سيال ٢
 )٤١٣/ ٤(دائرة املعارف الكتابية: انظر. الثانية

 ٤٠ -٣٦: ١٥أعمال  ٣
 )٢/١٤٣(دائرة املعارف الكتابية ٤
كرها بولس قد وقعت عقب جممع الشيوخ مباشرة وهي الفترة الـيت ذُكـر يف   تذكر دائرة املعارف الكتابية أن هذه األحداث اليت يذ        ٥

 )١٤٣/ ٢(دائرة املعارف الكتابية : انظر. سفر األعمال أن مشاجرة بولس و برنابا وقعت فيها
 )٤٠٤( راجع قضية دعوة األمم يف الفصل اخلاص ا ص ٦
ثها من املرجح أن تكون قد وقعت بعد جممع الشيوخ مباشرة ، انظر دائـرة               من هنا تبدأ الفقرة اليت تشري دائرة املعارف إىل أن أحدا           ٧

 )١٤٣/ ٢(املعارف الكتابية 
يريد به يعقوب العادل املعروف بأخي الرب ، وكان معروفاً عنه أنه من املتمسكني بالناموس املشددين على العمل به ، انظر ترمجتـه    ٨

 .من هذا البحث) ٤٢٩( ودوره يف جممع الشيوخ ص
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 ائه باقي اإلخوة الذين من اليهـود      أولئك انسحب وعزل نفسه خوفاً من أهل اخلتان، وجاراه يف ري          
ون باستقامة توافق حق اإلجنيل قلت      ، فلما رأيت أم ال يسلك      حىت إن برنابا أيضاً انساق إىل ريائهم      

ف جترب األمم أن    إن كنت وأنت يهودي تعيش كاألمم ال كاليهود فكي        : لبطرس أمام احلاضرين مجيعاً   
 .١)يعيشوا كاليهود؟

فبولس يف هذا النص يذكر أنه ندد بربنابا بسبب موقفه من األمم ، بينما يذكر لوقا يف سفر                  
 .الذي أصر برنابا على اصطحابه ورفض بولس ذلكاألعمال أن سبب املشاجرة هو مرقس 

هي أن سرية برنابا يف سفر األعمال قد أريـد هلـا أن تكـون               : وهنا تربز مشكلة مركزية     
منسجمة مع قضية إلغاء العمل بشريعة التوراة وفتح باب الدعوة ليشمل اليهود وغريهم ، بل يفهـم                 

 .ن قضية إسقاط اخلتان عن املؤمنني من األمممن سفر األعمال أن برنابا كان من أشد املنافحني ع
 قد انساقوا مع القائلني - وبطرس وغريمها–و يف الرسالة إىل غالطية يكشف بولس أن برنابا    

 .بوجوب اخلتان ، فهو بذلك يندد مبوقف برنابا ويلومه 
ويف  املذكورة يف سـفر األعمـال    –وكال احلادثتني اللتني تذكران الرتاع بني بولس وبرنابا         

 قد ذُكر أما وقعا عقب جممع الشيوخ مباشرة ، وهذا ما يـضعنا أمـام                -رسالة بولس إىل غالطية   
فهل كانت قرارات جممع الشيوخ قد أُمجع عليها حبضور احلواريني وعلـى رأسـهم              : مشكلة حمرية   

ـ       - كما يذكر ذلك سفر األعمال     -بطرس وحبضور برنابا أيضاً    د  مث كانت مشاجرة بولس وبرنابا بع
 ذلك بسبب مرقس؟ 

 من  - ومعه بطرس واآلخرون   -أم أن األمر كما ذكره بولس وأن السبب كان موقف برنابا          
دعوة األمم ورفض اخلتان؟ وإذا ما أخذنا بالفرض الثاين فإن األحداث اليت ذكرها لوقـا يف سـفر                  

مل يكن هنـاك    األعمال حول جممع الشيوخ لن يكون هلا كبري قيمة ، ألن كالم بولس يفهم منه أنه                 
إمجاع على قرارات اختذت بشأن األمم ورفض اخلتان و احلد من إلزام الناس بشريعة التوراة ، وإال ملا                  

 وهو أحد كبار احلـضور يف جممـع         –ندد بولس مبوقف بطرس ، وملا أشار إىل أن يعقوب العادل            
 . كان من املتمسكني بضرورة اخلتان-الشيوخ

د هلا النصارى أنفسهم حالً ميكنهم من اجلمع بـني أمـرين            إن مثل هذه املشكلة اليت مل جي      
متناقضني يف قضية واحدة ، ذكرت على وجهني متضاربني يف سفر األعمال ويف رسالة بـولس إىل                 
أهل غالطية ، إن مثل هذه املشكلة جعلت بعض مفسري العهد اجلديد ينحو إىل أن رسالة بولس إىل                  

الت بعضها يف بولس وبعضها يف ترمجة النص ، يقول وليم           أهل غالطية فيها غموض يعود إىل مشك      
فلقد كانت  ؛  هناك اضطراب يف النص اليوناين ال ميكن أن يظهر كامالً يف الترمجة العربية              :( باركلي  

                                                   
 ١٥ - ٩: ٢غالطية ١
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عن مبادئه ، كما أنـه مل       مشكلة بولس أنه مل يستطع أن يقتصد يف احلديث وإال فسيبدو وكأنه ختلى              
، لـذلك فعباراتـه      ضة لئال يظهر وكأنه على خالف مع قادة الكنيـسة         ن يتحدث بإفا  يستطع إال أ  

 .١)ه تدل على مشغوليته واضطراب فكرهمفككة وغري مترابطة وكلمات
وقضية االضطراب اليت يذكرها باركلي واضحة يف كالم بولس ، ولكن هذا التحليل مل حيل               

 .املشكلة وإمنا زادها تعقيداً وتعليقاً
 

 يف العهد اجلديد كما ذكرها سفر األعمال وكما أشار إليها بـولس يف              هذه هي سرية برنابا   
بعض رسائله ، وهي سرية ختتلف جذرياً عن تلك املذكورة يف اإلجنيل املنسوب إىل برنابا ، وهو مـا       

 .سأفصله يف املطلب التايل

                                                   
 )٣٣(رسالتا غالطية وأفسس ص: تفسري العهد  اجلديد ١
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 املطلب الثاين
 إجنيلهبرنابا يف سرية 

 
ه عنها يف العهد اجلديد ،  فـسريته مـذكورة يف            ختتلف سرية برنابا يف اإلجنيل املنسوب إلي      

األتباع الذين برزوا يف عهـد احلـواريني        ، ال جمرد تابع من      ١ بوصفه من احلواريني االثين عشر     األول
 .والذي ذكر له العهد اجلديد من املواقف ما سبق ذكره يف الصفحات املاضية

 هي عبارة عن مواقـف      -احلواريني كسرية غريه من     –وسرية برنابا يف اإلجنيل املنسوب إليه       
 ، مروراً حبيـاة      متتد من زمن اختياره مع األحد عشر ليكونوا حواريني للمسيح          مع املسيح   

 له ، إىل األحداث الـيت أعقبـت         - ومن بينهم برنابا   – على األرض ومرافقة احلواريني      املسيح  
برنابا من بني سائر احلـواريني       إىل األرض بعد رفعه ، واختياره        حادثة الصلب ، وعودة املسيح    

 .ليكون كاتب اإلجنيل الذي أوحى اهللا به إليه
 ".برنابا "وسأفصل فيما يلي املواقف اليت ذكرها إجنيل برنابا عن 

 
 :املوقف األول

وهو مفتتح اإلجنيل املنسوب إىل برنابا ، ويذكر فيه سبب كتابته لإلجنيل ، مبيناً نوع عالقته                
 : سفر أعمال الرسل كما ذكرته سابقاً، يقول برناباببولس اليت فُصلت يف

خرية بنبيه يـسوع    قد افتقدنا يف هذه األيام األ     ] هكذا[إن اهللا العظيم العجيب   :  األعزاء أيها( 
برمحة عظيمة للتعليم واآليات اليت اختذها الشيطان ذريعة لتضليل كثريين بدعوى التقـوى              ،   املسيح

 جموزين   ، ورافضني اخلتان الذي أمر اهللا به دائماً      ،  ني املسيح ابن اهللا      داع  ، مبشرين بتعليم شديد الكفر   
، وهو الـسبب   الذين ضل يف عدادهم أيضاً بولس الذي ال أتكلم عنه إال مع األسى      ،  كل حلم جنس    

 وال يـضلكم     لكي ختلصوا   ؛ الذي ألجله أسطر ذلك احلق الذي رأيته ومسعته أثناء معاشريت ليسوع          
 وعليه فاحذروا كل أحد يبشركم بتعليم جديد مضاد ملـا أكتبـه              ، يف دينونة اهللا   واالشيطان فتهلك 

 .٢)لتخلصوا خالصاً أبدياً

وهذا النص الذي يذكره برنابا يف مفتتح إجنيله يضاد كل ما ذكر يف سفر األعمـال عـن                  
سري منها ، ففي    عالقته بانعقاد جممع الشيوخ الذي قرر إحالل األمم من كل عالئق التوراة إال الرتر الي              

 وهي األمور اليت تربأ منـها       - إال ما ذبح لألصنام    –هذا اجملمع رفض اخلتان ، وجوز كل حلم جنس          

                                                   
 .من هذا البحث) ٦٧(انظر قائمة برنابا ألمساء احلواريني ص ١
 ٩ -١املقدمة : برنابا ٢
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 ٢٦٧

 ، وذكر برنابا أن بولس كان ممن ضل يف هذا الطريق            - إضافة إىل دعوى بنوة املسيح هللا        –برنابا  
 دور برنابا يف انعقاد اجملمع      وأنه ال يتحدث عنه إال مع األسى لضالله ، وكل ذلك خيالف ما ذكر عن              

 .وما اختذ فيه من قرارات

ففي رواية سفر األعمال أن برنابا كان من املتحمسني جداً لقضية إحالل األمم من لـزوم                
 :العمل بشرائع التوراة وعلى رأسها اخلتان ، وقد سبق إيراد النص بذلك يف سفر األعمال إذ ذكر فيه

 من منطقـة اليهوديـة إىل أنطاكيـة         -قد آمنوا باملسيح   الذين كانوا    -وجاء بعض اليهود  ( 
، فجادهلم " ال ميكنكم أن ختلصوا ما مل ختتتنوا حسب شريعة موسى         : " وأخذوا يعلمون اإلخوة قائلني   

 وبعد املناقشة قرر مؤمنو أنطاكية أن يذهب بولس وبرنابا مـع بعـض               ، برنابا جداالً عنيفاً   بولس و 
 .١)شيوخ يف أورشليم، ويبحثوا معهم يف هذه القضيةاملؤمنني ليقابلوا الرسل وال

 
 :املوقف الثاين

ذكر فيه برنابا تبشري املسيح له بأن امسه مكتوب يف سفر احلياة ، وكان ذلك بعـد أن نبـأ                    
 : تالميذه أن من بينهم شيطاناً سيخونه فيما بعد وكان مما قالاملسيح 

فحزن التالميذ جداً هلذه الكلمة، فعند       ،   إين قد اخترت اثين عشر فكان واحد منهم شيطاناً        (
 يا سيد أخيدعين الشيطان وهل أكون منبوذاً؟: ذلك سأل الذي يكتب يسوع سراً بدموع قائالً

ال تأسف يا برنابا؛ ألن الذين اختارهم اهللا قبل خلق العامل ال يهلكون، لل              : فأجاب يسوع 
 .٢ )ألن امسك مكتوب يف سفر احلياة

 
 :املوقف الثالث

 يف حادثة التجلي اليت ذكـرت يف العهـد          ذكر برنابا فيه نفسه ضمن املرافقني للمسيح      
 ، إال أن املذكورين يف العهد اجلديد هم بطرس ويعقوب ويوحنا ، ولكن برنابا يضيف نفسه                 ٣اجلديد

 :إىل هؤالء ، يقول برنابا يف وصف احلادثة

                                                   
 ٢ -١: ١٥أعمال  ١
 ٦ - ٣ :١٩برنابا ٢
 .من هذا البحث) ٨١(ها ص  ، وقد سبق ذكر٣٦ – ٢٨ :  ٩، و لوقا١٣  -١: ٩ ، و مرقس٨-١: ١٧مىت : انظر ٣
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 ٢٦٨

، وصعد معه بطـرس ويعقـوب        ٢ هذا انصرف وذهب إىل جبل طابور      ١وملا قال يسوع  ( 
ويوحنا أخوه مع الذي يكتب هذا ، فأشرق هناك فوقهم نور عظيم ، وصارت ثيابه بيضاء كـالثلج                  
وملع وجهه كالشمس ، وإذا مبوسى وإيليا قد جاءا يكلمان يسوع بشأن ما سيحل بشعبنا وباملدينـة                 

لـك  : دت نضع ثالث مظال     يارب حسن أن نكون ههنا ، فإذا أر       : املقدسة ، فتكلم بطرس قائالً      
: واحدة وملوسى واحدة واألخرى إليليا ، وبينما كان يتكلم غشيته سحابة بيضاء ومسعوا صوتاً قائالً              

 .انظروا خادمي الذي به سررت ، امسعوا له
فارتاع التالميذ وسقطوا على وجوههم إىل األرض كأم أموات ، فرتل يـسوع وأـض               

 .٣)ن اهللا حيبكم وقد فعل هذا لتؤمنوا بكالميال ختافوا أل: تالميذه قائالً 
 

 :املوقف الرابع
 : خبيانته  عن اسم اخلائن الذي تنبأ املسيحذكر فيه برنابا سؤاله املسيح

احلق أقول لكم إن الشيطان يريد أن يغربلكم        : ويف الليل تكلم يسوع سراً مع تالميذه قائالً       (
 .ال يهلك منكم إال الذي يلقي احلبائل يل، ف كاحلنطة، ولكين توسلت إىل اهللا ألجلكم

 ألن املالك جربيل قال له كيف كانت ليهوذا يد مع الكهنـة           ؛  وهو إمنا قال هذا عن يهوذا       
يا معلم قل يل    : فاقترب الذي يكتب هذا إىل يسوع بدموع قائالً       وأخربهم بكل ما تكلم به يسوع ،        

يعلـن  هذه الساعة اليت تعرفه فيها، ولكنـه        يا برنابا ليست    : أجاب يسوع قائالً   من الذي يسلمك؟  
 .٤)نصرف عن العاملالشرير نفسه قريباً، ألين سأ

 
 :املوقف اخلامس

 : إىل تالميذه عن العفو والقصاص ، فكان أن سأله بطرسذكر فيه برنابا حديث املسيح
: بعدد ما تريد أن يغفر لك ، فقال بطـرس           : كم مرة أغفر ألخي يا معلم؟ أجاب يسوع       (

ال أقول سبعاً فقط ، بل تغفر له كل يوم سبعني سبع مـرات               : بع مرات يف اليوم ؟ أجاب يسوع      أس
 .ألن من يغفر يغفر له ومن يدن يدن
                                                   

 إشارة إىل كالم سابق للمسيح ١
 ويقع على بعد حنو     - غري طور سيناء   -أو تابور كما هو مذكور يف الكتاب املقدس ، وهو نفسه جبل الطور يف فلسطني               :جبل طابور  ٢

تابور وإمنا وقع على جبل آخـر قـد         مخسة أميال إىل الغرب من الناصرة ، وترى بعض املراجع النصرانية أن التجلي مل يقع على جبل                  
، ومل يذكر يف العهد اجلديد اسم اجلبـل الـذي   ) ٤٨٠ ، ٣٣١/ ٢(انظر دائرة املعارف الكتابية . يكون جبل حرمون أو جبل يرموك    

 .حدث عليه التجلي

 ٣١ -١٩: ٤٢برنابا ٣
 ٦ -١: ٧٢برنابا ٤
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 ٢٦٩

 .ويل للرؤساء ألم سيذهبون إىل اجلحيم: حينئذ قال من يكتب هذا
مام ليس لقد صرت غبياً يا برنابا إذ تكلمت هكذا، احلق أقول لك إن احل : فوخبه يسوع قائالً  

، وال اللجام للفرس، وال يد الدفة للسفينة كضرورة الرئيس للبالد، وألي سـبب               بضروري للجسم 
 وداود وسليمان ولكثريين آخرين أن يصدروا أحكاماً؟ إمنا أعطى          ٢ وصمويل ١أذن اهللا ملوسى ويشوع   

 .اهللا السيف ملثل هؤالء الستئصال اإلمث
 ر احلكم بالقصاص والعفو؟كيف جيب إصدا: فقال حينئذ من يكتب هذا

ليس كل أحد قاضياً يا برنابا؛ ألن للقاضي وحده أن يدين اآلخرين، وعلـى              : أجاب يسوع 
 .٣)القاضي أن يقتص من اجملرم كما يأمر األب بقطع عضو فاسد من ابنه لكيال يفسد اجلسد كله

 :املوقف السادس
  :ن مما قال إىل تالميذه عن الغفلة فكاذكر فيه برنابا حديث املسيح 

لعمر اهللا الذي يف حضرته تقف نفسي، إنه جيوز الرقاد قليالً كل ليلة، إال أنه ال جيوز أبـداً                   (
 .الغفلة عن اهللا ودينونته الرهيبة، وما رقاد النفس إال هذه الغفلة

يا معلم كيف ميكن لنا أن نتذكر اهللا على الدوام؟ إنه ليلوح لنا أن              : حينئذ أجاب من يكتب   
 .لهذا حما

إن هذا ألعظم شقاء يكابده اإلنسان يا برنابا؛ ألن اإلنسان ال يقدر هنا             : فقال يسوع متنهداً  
 ألن فيهم نور    على األرض أن يذكر اهللا خالقه على الدوام، إال األطهار فإم يذكرون اهللا على الدوام              

 .٤)نعمة اهللا حىت ال يقدرون أن ينسوا اهللا
 :املوقف السابع

 صرف تالميذه يوماً ليبحثوا عن طعام هلم ، واستبقى برنابـا            أن املسيح ذكر فيه برنابا    
 :معه ليحدثه بأمور أسرها إليه وطلب منه أن حيدث الناس ا بعد انصرافه من العامل ، يقول برنابا

؛ ألنه   جيب عليكم أن تطلبوا مثار احلقل اليت ا قوام حياتنا         :  قال ٥وبعد أن قال يسوع هذا    (
 .، فلذلك أصلي إىل إهلنا وأنتظركم مع برنابا أيام مل نأكل خبزاًمنذ مثانية 

                                                   
 يف  نون أحد أنبياء بين إسرائيل ، وهو الذي خلـف موسـى  اسم عربي معناه الرب خالصي ، واملراد به هنا يشوع بن   : يشوع ١

: انظر. قيادة بين إسرائيل يف عبور ر األردن ودخول األرض املقدسة ، وإليه ينسب سفر يشوع أول األسفار التارخيية يف العهد القدمي                    
 )٢٧٥ -٢٧٣/ ٨(دائرة املعارف الكتابية 

 )١٢٣( تقدمت ترمجته ص ٢
 ٢٤ -١٢: ٨٨برنابا ٣
 ٨ -٥: ١٠٩برنابا ٤
 .إشارة إىل كالم سابق للمسيح ٥
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 ٢٧٠

فانصرف التالميذ والرسل كلهم أربعة أربعة، وستة ستة، وانطلقوا يف الطريق حسب كلمة             
 :، فقال يسوع باكياً ، وبقي مع يسوع الذي يكتب يسوع

 .بعد انصرايف منه يا برنابا جيب أن أكاشفك بأسرار عظيمة جيب عليك مكاشفة العامل ا 
امسح يل بالبكاء يا معلم ولغريي ألننا خطاة، وأنت يا من هـو             : فأجاب الكاتب باكياً وقال   

 .طاهر ونيب اهللا ال حيسن بك أن تكثر من البكاء
؛ ألنه لو مل يـدعين       صدقين يا برنابا إنين ال أقدر أن أبكي قدر ما جيب علي           : أجاب يسوع 

، بيـد أن اهللا      ، ولكنت أمنت خشية يوم الدين       كما يعاين يف اجلنة    الناس إهلاً لكنت عاينت هنا اهللا     
؛ ألنه مل خيطر يل يف بال أن أحسب أكثر من عبد فقري، بل أقول لك إنين لـو مل أدع      يعلم أين بريء  

  ، أما اآلن فال أذهب إىل هناك حـىت الدينونـة           إهلاً لكنت محلت إىل اجلنة عندما انصرف من العامل        
، وسـيبيعين أحـد      ، فاعلم يا برنابا إنه ألجل هذا جيب علي التحفظ          كان حيق يل البكاء   فترى إذاً   

، وعليه فإين على يقني من أن من يبـيعين يقتـل بـامسي؛ ألن اهللا                 تالميذي بثالثني قطعة من نقود    
، ومع ذلك فإنه ملا ميوت شر        ، وسيغري منظر اخلائن حىت يظنه كل أحد إياي         سيصعدين من األرض  

، ولكن مىت جاء حممد رسول اهللا املقدس تزال عـين            ة أمكث يف ذلك العار زمناً طويالً يف العامل        ميت
عـرف أين  ي أن أ، وسيفعل هذا ألين اعترفت حبقيقة مسيا الذي سيعطيين هذا اجلزاء، أ هذه الوصمة 

 .حي وأين بريء من وصمة تلك امليتة
 . ألين وددت لو أميته خنقاًيا معلم قل يل من هو ذلك التعيس؛: فأجاب من يكتب

، فهو ال يقدر أن يفعل غري ذلك، ولكن مىت حلت            صه، فإن اهللا هكذا يريد    : أجاب يسوع 
 .هذه النازلة بأمي فقل هلا احلق لكي تتعزى

 .١)إين لفاعل ذلك يا معلم إن شاء اهللا: حينئذ أجاب من يكتب
 

 :املوقف الثامن
الميذه عن سبب إنزال اهللا الكتب وهو بيـان          إىل ت  حتدث فيه برنابا عن حديث املسيح     

احلق الذي اندرس ، مث تنبأ بفساد اإلجنيل الذي أنزل عليه ، وأن رسوالً سيأيت من بعده ليبني احلـق                     
 :فسأله برنابا قائالً

: أجاب يسوع   يا معلم ماذا جيب على املرء فعله مىت فسدت الشريعة وتكلم النيب املدعي؟             (
رنابا، لذلك أفيدك أن الذين خيلصون يف مثل هذا الوقت قليلون؛ ألن النـاس ال      إن سؤالك لعظيم يا ب    

لعمر اهللا الذي تقف نفسي يف حضرته إن كل تعليم حيول اإلنـسان              يفكرون يف غايتهم اليت هي اهللا،     

                                                   
 ١١٢برنابا  ١
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 أي احملبـة هللا     :يك مالحظة ثالثة أمور يف التعلـيم      ، لذلك جيب عل    عن غايته اليت هي اهللا لشر تعليم      
ف املرء على قريبه، وبغضك لنفسك اليت أغضبت اهللا وتغضبه كل يوم، فتجنب كل تعليم مضاد                وعط

 .١)هلذه الرؤوس الثالثة ألنه شرير جداً
 

 :املوقف التاسع
ا، فلما ختم كالمه سأله     ميذه عن التوبة من اخلطاي    إىل تال  املسيح  ذكر فيه برنابا حديث     

جيب على اإلنسان مادام يف حال اخلطيئة أن يتوب         : يسوعأجاب   كم جيب أن تدوم التوبة؟    : (برنابا
وجياهد نفسه، فكما أن احلياة البشرية ختطئ على الدوام وجب عليها أن تقوم جبهاد الـنفس علـى                  

 .٢) ، إال إذا كنتم حتسبون أحذيتكم أكرم من نفسكم ؛ ألنه كلما انفتق حذاؤكم أصلحتموهالدوام
 وأمرهم   ،  أرسل تالميذه مثىن مثىن إىل مقاطع إسرائيل         برنابا أن املسيح   وبعد ذلك ذكر  

بأن يبشروا كما مسعوا منه، وأمرهم بإبراء املرضى وإزالة الضالل، وانصرف اجلميـع عـدا برنابـا                 
 .٣ويعقوب ويوحنا إذ بقوا مع املسيح

 
 :املوقف العاشر

، يعلمـون    عن املعلمني وأن منهم صادقني يف تعليمهم         ذكر فيه برنابا حديث املسيح      
 :التعليم الصاحل ، ومنهم الكذابون املداهنون ، فسأله برنابا عن كيفية التفريق بني الفريقني فقال

 كيف جيب على اإلنسان أن يصغي إىل كلمة اهللا؟ وكيف ميكن ألحد أن يعـرف الـذي                  (
كلم هـو   إنه جيب أن يصغي إىل من يبشر بتعليم صاحل، كأن املت          : أجاب يسوع  يبشر ألجل حمبة اهللا؟   
، ومداهناً أناساً خصوصيني  ، ولكن من يترك التوبيخ على اخلطايا حمابياً بالوجوه         اهللا لكنه يتكلم بفمه   

 .٤ )فيجب جتنبه كأفعى خموفة؛ ألنه باحلقيقة يسم القلب البشري
 
 :احلادي عشراملوقف 

  ـا    نـازالً    ذكر برنابا حادثة أصابت فيها جائحة حماصيل البلدة اليت كان املـسيح      
 يستنجدون به فأمرهم بالصوم والصالة عشرين يومـاً تـضرعاً إىل اهللا    فلجأ األهايل إىل املسيح 

 فتشاور األهـايل    (ا مبحاصيل وفرية زادت عن حاجتهم       ففعلوا فكان أن رفع اهللا عنهم الضر ورزقو       

                                                   
 ١٦ - ١١: ١٢٤برنابا ١
 ٢٠ -١٧: ١٢٥برنابا  ٢
 ٤ -١: ١٢٦انظر برنابا  ٣
 ١٨ -١٦: ١٣٤برنابا ٤
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 ٢٧٢

سة عشر يومـاً     ولذلك اجتهد التالميذ مخ     ؛ لينصبوا يسوع ملكاً عليهم فلما عرف ذلك هرب منهم        
 .١ليجدوه

يا معلم ملاذا هربت    : ، فقالوا وهم باكون     أما يسوع فوجده الذي يكتب ويعقوب ويوحنا      
 .منا؟ فلقد طلبناك وحنن حزاىن، بل إن التالميذ كلهم طلبوك باكني

ء يل ما سترونه  بعد برهة       ين علمت أن جيشاً من الشياطني يهي      إمنا هربت أل  : فأجاب يسوع 
 أمراً من احلاكم الرومـاين بقتلـي       وم علي رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب وسيطلبون        ، فسيق  وجيزة

ألم خيافون أن اغتصب ملك إسرائيل، وعالوة على هذا فإن واحداً من تالميذي يبيعين ويـسلمين                 
 من نصب فخاً ألخيه وقع  :كما بيع يوسف إىل مصر، ولكن اهللا العادل سيوثقه كما يقول النيب داود  

 . ولكن اهللا سيخلصين من أيديهم وسينقلين من العاملفيه،
هلم ـذا    ال يسلمين أحد منكم، فكان    : فخاف التالميذ الثالثة، ولكن يسوع عزاهم قائالً      

 .٢)شيء من العزاء
 

 :املوقف الثاين عشر
 إىل تالميذه حول الفعل الواحد واختالف تقديره        ذكر فيه برنابا حديثاً طويالً للمسيح       

 آلخر ، فما يكون خطيئة يف حال ال يعترب كذلك يف حال أخرى ، وضرب هلم املثل على                   من موقف 
 :ذلك فقال
أيعد هذا قتالً من كليهمـا ؟ ال البتـة            :  قتل ناساً ، قولوا يل     ٣إن موسى قتل ناساً وأخاب    ( 

قتل ناسـاً   ألن موسى قتل الناس ليبيد عبادة األصنام وليبقي على عبادة اإلله احلقيقي ، ولكن أخاب                
ليبيد عبادة اإلله احلقيقي وليبقي على عبادة األصنام ، لذلك حتول قتل موسى للناس ضحية ، علـى                  
حني حتول قتل أخاب تدنيساً ، فإن العمل الواحد أحدث نتيجتني متضادتني ، لعمر اهللا الذي تقـف                  

 ، ولكنه منبـوذ ألنـه       نفسي يف حضرته لو كلم الشيطان املالئكة لريى كيف أحبوا اهللا ملا رذله اهللا             
 .حاول أن يبعدهم عن اهللا

                                                   
 ١٩ -١٧: ١٣٨برنابا ١
 ١١ -١: ١٣٩برنابا  ٢
، كانت لزوجته إيزابيل    ) م. ق ٨٥٤ – ٨٧٦(عامي  بن عمري هو سابع ملوك إسرائيل ، حكم اثنتني وعشرين سنة ما بني              : ب  أخا ٣

سلطان كبري عليه فحملته على عبادة اإلله بعل ، وبأمرها هدمت معابد كثرية وقتل الكثريون يف مذابح اعتربت أول اضطهاد ديين يقع                      
عركة ضد ملك أرام على الـرغم       على اليهود ، وقد بعث يف عهد آخاب النيب إيليا منكراً عليه عبادة البعل ، و يف أواخر أيامه خاض م                    

 )٩٤ – ٩٣/ ١(انظر دائرة املعارف الكتابية . من حتذير النيب ميخا له ، فأصابه سهم يف املعركة قضى على إثره 
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 ٢٧٣

 النيب بشأن الكـذب     ١ن يفهم ما قيل يف ميخا     أفكيف جيب إذاً    : حينئذ أجاب الذي يكتب   
 ن يتفوهوا به كما هو مكتوب يف كتاب ملوك إسرائيل؟نبياء الكذبة أالذي أمر اهللا األ

 .٢) جلياًاتل يا برنابا باالختصار كل ما حدث لترى احلق: أجاب يسوع
 يـبني    ، مث شرع املـسيح      كما أمره املسيح     ٣ من السفر املذكور   اًفقرأ برنابا جزء  

 .٤املسألة على ضوء كالمه األول حول الفعل الواحد واختالف تقديره من حال ألخرى
 

 :املوقف الثالث عشر
ة حول  إىل تالميذه عن اجلنة، وكان لبعض التالميذ أسئل         حديث املسيح     فيه  ذكر برنابا 

 :، وكان أن سأله برنابا اجلنة أجاب عنها املسيح
: هكذا قال يل اهللا يا برنابا     : أجاب يسوع  يا معلم أللجنة نور من الشمس كما هلذا العامل؟        (

  إن للعامل الذي تسكنون فيه أيها البشر اخلطاة الشمس والقمر والنجوم اليت تزينه لفائدتكم وحبوركم              
حتسبون إذاً أن البيت الذي يسكن فيه املؤمنون يب ال يكون أفضل؟ حقـاً              ، أ  ألين ألجل هذا خلقتها   

 ورسويل هو القمر الذي يستمد مـين         ، ألين أنا إهلكم هو مشس اجلنة      إنكم ختطئون يف هذا احلسبان؛    
، فكما أخذ املؤمنون يب كلميت من أنبيائي هنا          ، والنجوم أنبيائي الذين قد بشروكم بشيء       كل شيء 

 .٥)ك مسرة وحبوراً بواسطتهم يف جنة مسرايتسينالون كذل
 

 :املوقف الرابع عشر
 لرجل يدعى لعازر من املوت ، وبعد مدة من األحداث           ذكر برنابا قصة إحياء املسيح      

  مع تالميذه وكان لعازر حاضراً وحتدث إىل احلاضرين وإىل املسيح            ذكر اجتماعاً للمسيح  
 :فكان مما قاله لعازر

 .؛ لذلك يعطيك اهللا أجراً عظيماً أنك جتعل احلق يقدر قدره لك يا معلم أشكر( 
، مـع    ستنال أجراً : يا معلم كيف يقول لعازر احلق بقوله لك       : حينئذ قال الذي يكتب هذا    

 !؟ً ؟ أفيقاصك اهللا إذا  إن اإلنسان ال يستحق شيئاً سوى العقوبة٦أنك قلت لنيقودميوس
                                                   

 .أحد أنبياء بين إسرائيل ، وإليه ينسب سفر ميخا يف العهد القدمي ، وقد تنبأ ميخا زمن امللوك يوثام وآحاز وحزقيا ملوك يهوذا                  : ميخا ١
 )٢٦٥/ ٧(دائرة املعارف الكتابية : ظران
 ٢٣ -١٤ : ١٥٩برنابا ٢
 ٣١ -١ : ٢٢وهو جزء من سفر امللوك األول  ٣
 ١٦١ -١٦٠انظر برنابا ٤
 ١٧٧برنابا ٥
 )١٦٧(تقدمت ترمجته ص ٦
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 ٢٧٤

؛ ألين مل أخدمه بإخالص كمـا   اصاً يف هذا العاملعساين أن أنال من اهللا قص    : أجاب يسوع 
ين أعذب يف    حىت إن كل عقوبة رفعت عين حبيث إ        كان جيب علي أن أفعل، ولكن اهللا أحبين برمحته        

، ولكن ملا كنت قد اعترفت ال بـأين          ، فإين كنت أهالً للقصاص ألن البشر دعوين إهلاً        ١شخص آخر 
فت أيضاً أين لست مسيا، فقد رفع اهللا لذلك العقوبة عـين            لست إهلاً فقط كما هو احلق، بل قد اعتر        

 .وسيجعل شريراً يكابدها بامسي حىت ال يبقى منها يل سوى العار
  لقريبه فليقل إن قريبه يستأهله      لذلك أقول لك يا برنابا إنه مىت تكلم إنسان عما سيهبه اهللا           

إين :  سيهب يل، ولينظر جيداً أال يقـول       إن اهللا : ولكن لينظر مىت تكلم عما سيعطيه اهللا إياه أن يقول         
 .٢)؛ ألن اهللا يسر أن مينح رمحته لعبيده مىت اعترفوا أم يستأهلون اجلحيم ألجل خطاياهم أستأهل

 
 :املوقف اخلامس عشر

 فهو قد رافق العـذراء إىل       ، ذكر برنابا لنفسه مواقف عدة يف األحداث اليت أعقبت الصلب         
 وكان له دور يف تثبيت فؤاد العذراء حني بلغها ما أشيع عـن قيامـة                ،  مع يوحنا ويعقوب   الناصرة
 ، مث كان كذلك من املرافقني للعذراء حني عادت إىل أورشليم لتتيقن من نبأ قيامة ابنها                املسيح
  :- الذي كان يظن أنه املسيح- برنابا يف سياق أحداث ما بعد دفن يهوذايقول

تب ويوحنا ويعقوب أخوه مع أم يسوع إىل الناصرة          ورجع كل إىل بيته ومضى الذي يك         (
 وأشاعوا أن يـسوع قـام        ، أما التالميذ الذين مل خيافوا اهللا فذهبوا ليالً وسرقوا جسد يهوذا وخبأوه           

حد عن يسوع الناصري إال كان حتت       ، فأمر رئيس الكهنة أن ال يتكلم أ       فحدث بسبب هذا اضطراب   
م وضرب ونفي من البالد كثريون؛ ألـم مل يالزمـوا           ، فحصل اضطهاد عظيم، فرج     عقوبة احلرم 

 .الصمت يف هذا األمر
وبلغ اخلرب الناصرة كيف أن يسوع أحد أهايل مدينتهم  قام بعد أن مات علـى الـصليب                  

، فلما مسعـت العـذراء    ن ابنها قام ألفضرع الذي يكتب إىل أم يسوع أن ترضى فتكف عن البكاء         
 .٣، فإين إذا رأيته مت قريرة العني  أورشليم لننشد ابينلنذهب إىل: مرمي هذا قالت باكية

                                                   
 Ÿω: ا يف القصاص واضحة يف قوله تعاىلالقاعدة القرآنية لدين ١ uρ â‘ Ì“ s? ×ο u‘ Î—# uρ u‘ ø—Íρ 3“ t÷zé& 〈] فإن الشخص ال يؤاخذ جبريرة ] ١٥:اإلسراء

 كما هو مذكور يف هذا النص من إجنيل برنابا من أن العقوبة اليت وقعت على اخلائن غريه ، وإذا كان أمر ما وقع ملن خان املسيح 
 بل     - وحاشا هللا الظلم– ألنه دعي إهلاً مث عدل ا إىل ذلك اخلائن فإن ذلك يكون من أبني الظلم إمنا كان املقصود ا املسيح

 فإن اخلائن قد عوقب خليانته ، وألنه أراد اإليقاع باملسيح وتسليمه للصلب والقتل فانقلب مراده عليه فقتل - إن فرضنا وقوع اخليانة–
، فإن فيه من هو وصلب ، وهذا النص من إجنيل برنابا من النصوص اليت ترجح قول من يقول إن هذا اإلجنيل ليس صحيحاً مئة باملئة 

 .النصوص ما خيالف احلقائق القرآنية الثابتة
 ٢٠ -٩: ١٩٨برنابا ٢
 ١١٨برنابا  ٣
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 ٢٧٥

 فعادت العذراء إىل أورشليم مع الذي يكتب ويعقوب ويوحنا يف اليوم الذي صدر فيه أمر               
 .١)رئيس الكهنة

 
 :املوقف السادس عشر

   إىل األرض أول مرة بعـد رفعـه          ذكر برنابا نفسه ضمن من شهدوا نزول املسيح         
ليهم من أمـر صـلب يهـوذا        ، ويرفع عن أذهام ما التبس ع       تالميذه حقيقة ما حدث   ليبني ألمه و  
 : برناباوموته، يقول

 فجاء يسوع حمفوفاً بالسناء إىل الغرفة اليت أقامت فيها مرمي العذراء مع أختيها ومرثا، ومرمي                (
ات، فـأض   اجملدلية ولعازر، والذي يكتب ويوحنا ويعقوب وبطرس، فخروا من اهللع كأم أمـو            

 .٢) ال ختافوا ألين أنا يسوع، وال تبكوا فإين حي ال ميت:  أمه واآلخرين عن األرض قائالًيسوع
 

 :املوقف السابع عشر
 عن سبب إلقاء شبهه على يهوذا حبيث اعتقد اجلميع أن           ذكر فيه برنابا أنه سأل املسيح       

 : ، يقول برنابااملصلوب هو املسيح
أجيوز يل أن أسألك اآلن كما كان جيوز عندما كنت مقيمـاً            ،  لم  يا مع : ل الذي يكتب  قا( 

 .سل ما شئت يا برنابا أجبك: أجاب يسوع معنا؟
يا معلم إذا كان اهللا رحيماً فلماذا عذبنا ذا املقدار مبـا جعلنـا              : فقال حينئذ الذي يكتب   

 يقع عليـك عـار      ، ومسح اهللا أن    نعتقد أنك كنت ميتاً؟ ولقد بكتك أمك حىت أشرفت على املوت          
 !؟القتل بني اللصوص على جبل اجلمجمة وأنت قدوس اهللا

صدقين يا برنابا إن اهللا يعاقب على كل خطيئة مهما كانت طفيفـة عقابـاً               : أجاب يسوع 
، فلذلك ملا كانت أمي وتالميذي األمناء الذين كـانوا معـي             ؛ ألن اهللا يغضب من اخلطيئة      ٣عظيماً

 أن يعاقب على هذا احلب باحلزن احلاضر، حىت ال يعاقب عليـه              أراد اهللا البر   أحبوين قليالً حباً عاملياً   
، فلما كان الناس قد دعوين اهللا وابن اهللا على أين كنت بريئاً يف العـامل، أراد اهللا أن                    بلهب اجلحيم 

                                                   
 ١: ٢١٩برنابا ١
 ١٣ -١٠: ٢١٩برنابا  ٢
β¨ ®: هذا النص خيالف ما ورد يف القرآن الكرمي من سعة رمحة اهللا تعاىل املتمثلة يف قوله تعاىل ٣ Î) ©!$# Ÿω ãÏ øó tƒ β r& x8u ô³ç„ ⎯Ïµ Î/ ãÏ øó tƒ uρ $tΒ 

tβρ ßŠ y7Ï9≡sŒ ⎯yϑ Ï9 â™ !$t±o„ 4 ⎯tΒuρ õ8Î ô³ç„ «! $$Î/ Ï‰ s) sù #“ u tI øù$# $̧ϑ øO Î) $̧ϑŠ Ïà tã ∩⊆∇∪ 〈  ]فصريح اآلية أن اهللا تعاىل يغفر من الذنوب ما ] ٤٨: النساء

لى كل خطيئة مهما كانت دون الشرك مهما كان عظيماً بفضله وإحسانه، وليس كما هو مذكور يف نص برنابا من أن اهللا يعاقب ع
 .صغرية عقاباً عظيماً
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 ٢٧٦

 ، معتقدين أنين أنا الذي مت على الـصليب لكـيال ـزأ             يهزأ الناس يب يف هذا العامل مبوت يهوذا       
، الذي مىت جاء كشف هذا       ، وسيبقى هذا إىل أن يأيت حممد رسول اهللا         الشياطني يب يف يوم الدينونة    
 .ريعة اهللا اخلداع للذين يؤمنون بش

إنك لعادل أيها الرب إهلنا؛ ألن لك وحدك اإلكرام واجملـد           : وبعد أن تكلم يسوع ذا قال     
 .١)بدون اية
 

 :املوقف الثامن عشر
  : إليه أن يدون إجنيله  طلب املسيح ذكر فيه برنابا

يا برنابا عليك أن تكتب إجنيلي حتماً، وما حدث         :  والتفت يسوع إىل الذي يكتب وقال      (
؛ ليزول اخنداع املؤمنني ويصدق كل       ٢، واكتب أيضاً ما حل بيهوذا      يف شأين مدة وجودي يف العامل     

 .٣أحد احلق
اء اهللا يا معلم، ولكن ال أعلم ما حـدث          إين لفاعل ذلك إن ش    : حينئذ أجاب الذي يكتب   

 .ليهوذا؛ ألين مل أر كل شيء
ههنا يوحنا وبطرس، اللذان قد عاينا كل شيء، فهما خيربانـك بكـل مـا               : أجاب يسوع 

 .٥)٤حدث
 

هذه هي سرية برنابا كما وردت يف اإلجنيل املنسوب إليه ، وهي كما سبق ختتلف عما ورد                 
 برنابا فهو هنا أحد احلواريني بل الظاهر أنه املقدم عليهم كلـهم              يف العهد اجلديد ، من حيث مكانة      

                                                   
 ٢١  - ١٢: ٢٢٠برنابا ١
 مل يطلب إىل غريه  قد طلب إليه أن يكتب إجنيله مما اختص به برنابا ، فإن املسيحهذا الذي يذكره برنابا هنا من أن املسيح ٢

 .من احلواريني أن يكتب شيئاً من اإلجنيل
 هنا ، وهو قبل ذلك ينسب إليه قوله إن ما حدث من اللبس بإلقاء شبهه على يهـوذا                    املسيح ذكر برنابا هذا القول منسوباً إىل      ٣

أراد اهللا أن يهزأ الناس يب يف هذا العامل مبوت يهوذا ، معتقدين أنين أنا الذي مت علـى                 : ( سيبقى إىل أن يأيت الرسول القادم من بعده         
 ، وسيبقى هذا إىل أن يأيت حممد رسول اهللا ، الذي مىت جاء كشف هذا اخلداع للذين                  الصليب لكيال زأ الشياطني يب يف يوم الدينونة       

 ولو صح ما ورد يف النص الذي يف املنت وأن برنابا دون ما حدث ملا بقي األمر ملتبساً    -٢٠ – ١٩: ٢٢٠ برنابا - )يؤمنون بشريعة اهللا  
  .على النصارى حىت بعثة حممد 

 ما عاينه برنابا – إن مل يكن كل –قد شاهدا كل شيء كما يقول النص ، ومها كذلك قد عاينا غالب بالرغم من أن يوحنا وبطرس  ٤
 ومع ذلك يترك النص شهود العيان ليسند كتابة اإلجنيل إىل برنابا الذي كان غائباً يف تلك الوقائع ، ومل يسند مثل هذا مع املسيح

 .نسوب إىل برنابا ، وهذا يف نظري مما يثري الشك يف صحة نسبة هذا اإلجنيلاألمر إىل أحد غريه كما هو واضح من اإلجنيل امل
 ٥ -١: ٢٢١برنابا  ٥
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 ٢٧٧

 علـى    طلب منه أن يدون اإلجنيل وكل ما حدث من وقائع إبان حياة املسيح             ألن املسيح   
 . من حواري آخر مما يدل على تقدم برنابا على غريه األرض وهو ما مل يطلبه املسيح 

  يد بل مل يذكر ماذا كان برنابا بالنسبة إىل املسيح          وتلك املكانة مل تذكر يف العهد اجلد      
 .١وإمنا ذكر التقليد أنه كان أحد السبعني كما تقدم

ومن ذلك يبني الفرق الشاسع بني ما يورده العهد اجلديد وبني ما يورده إجنيل برنابـا عـن                  
 .سريته

 
 : اية برنابا ووفاته

ا يوثق اية برنابا ووفاته ، إذا إن احلديث         مل أقف يف املصادر املعتمدة لدى النصارى على م        
 ، ومل يذكر يف املواضع اليت ذكر فيها  ٢عنه يف سفر األعمال انقطع عند مشاجرته مع بولس كما تقدم          

برنابا خارج الكتاب املقدس أي ذكر لذلك سوى ما أوردته دائرة املعارف الكتابية من أن التقليـد                 
 ، ويزيد قاموس الكتاب املقدس أن قربه يف مكان يدعى           ٣ قربص النصراين يشري إىل أن برنابا مات يف      

 .٤فاما غوستا يف قربص
 

                                                   
  )٢٤٣(انظر ص ١
 )٢٥٢(انظر ص ٢
 )١٤٣/ ٢(دائرة املعارف الكتابية ٣
 )١٧٢(قاموس الكتاب املقدس ص ٤
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 :تعليق على إجنيل برنابا
خيتلف الباحثون يف احلكم على اإلجنيل املنسوب إىل برنابا املتداول حالياً ، بني من مييـل إىل                 

ئد الرئيسة اليت خـالفهم فيهـا       أنه من األناجيل الصحيحة ألنه يوافق ما جاء لدى املسلمني يف العقا           
 .اعتقاد ألوهية املسيح وعقيدة الصلب ونبوة حممد : النصارى وهي

وبني من يرى أنه إجنيل مزيف بالكامل وأنه من وضع أحد املسلمني وضعه لينتصر لعقائـد                
 .املسلمني املخالفة لعقائد النصارى

لبحث عن أصوله والتدقيق يف نصوصه      والواقع أن إجنيل برنابا قد تناوله الباحثون الغربيون با        
 .١ومييل كثريون منهم إىل زيفه ووضعه بينما خيالف فريق آخر هذا الرأي

ويرى بعض كتاب النصارى أنه قد عرف يف التاريخ النصراين القدمي إجنيل باسم إجنيل برنابا               
من وضع أحد النـصارى     إال أنه مفقود وأن اإلجنيل املوجود حالياً منسوباً إىل برنابا هو إجنيل مزيف              

 : الذين أسلموا ، جاء يف كتاب تاريخ الفكر املسيحي عند آباء الكنيسة ما نصه
 ويف جمموعة يونانية لألسفار القانونية من       ٢نقع على ذكر إجنيل برنابا يف إعالن جيالسيوس       (

املسيح فقـد ألفـه      إجنيل برنابا اإليطايل الذي جيعل حممداً        ا، أم  القرن الثامن أو التاسع لكنه مفقود     
 .٣)أعلن إسالمه يف القرن الرابع عشرمسيحي 

وترى دائرة املعارف الكتابية أن فقد الكتاب مما حيمل على الشك يف وجوده أصالً إذ جـاء                 
 إذ مل يعثر على  ؛يرد اسم إجنيل برنابا يف املرسوم اجليالسياين، وال يعلم عنه شيء أكثر من ذلك         :(فيها

 أما إجنيل برنابا املتداول حالياً فريجع إىل القرن الرابـع            ، ك يف وجوده أصالً   ا حيمل على الش   شيء مم 
اته  وال توجد خمطوط    ، املرتدين عن املسيحية يف األندلس    عشر، وهو إجنيل واضح التزييف كتبه أحد        

 .٤)إال يف االسبانية والطليانية
اء مـن الناحيـة     ويفيض بعض الباحثني النصارى يف استقصاء أوجه زيف هذا اإلجنيل سو          

 .٥التارخيية أو العقدية
وإن املتصفح إلجنيل برنابا واملتأمل لنصوصه جيد نفسه أمام كتاب فيه كثري مما يوافق القرآن               
الكرمي وعقائد اإلسالم ، وخيالف العقائد الرئيسة لدى النصارى ، وهو ما حيمل بعض املسلمني على                

 .اإلشادة به واعتقاد صحته
                                                   

 .انظر مقدمة الشيخ حممد رشيد رضا إلجنيل برنابا  ١
 .مل أقف على ترمجته ٢
 )٥٥(يخ الفكر املسيحي عند آباء الكنيسة صتار ٣
 )١٤٥/ ٢(دائرة املعارف الكتابية ٤
إجنيل برنابا إجنيل مزيف يف ضوء : كما فعل ذلك الدكتور خليل سعادة يف مقدمته إلجنيل برنابا ، وكذلك عوض مسعان يف كتابه  ٥

 .التاريخ والعقل والدين
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كتاب ال زال يف حاجة إىل مزيد حبث علمي قائم على املوضوعية والتجرد             والواقع أن هذا ال   
فإنه وإن وافق القرآن الكرمي يف بعض ما أورده فإن فيه قضايا دقيقة ختالف ما جاء يف القرآن الكـرمي                    

 .١مما يستوجب التأين يف قبوله
رى وردهـم   كما أن هناك نقطة مهمة وهي أنه ال ميكن االحتجاج ذا الكتاب على النصا             

 .إليه ألم ال يسلمون بصحته فال ميكن حماجام به 
وإن أردنا حنن املسلمني أن حناجهم فباملسلمات الكربى اليت علمنا القرآن الكرمي حماجام ا 

≅ö ®:كما قال تعاىل è% Ÿ≅ ÷δr'¯≈ tƒ É=≈ tGÅ3 ø9 $# (# öθs9$ yè s? 4’ n<Î) 7πyϑÎ= Ÿ2 ¥™!#uθy™ $ uΖ oΨ÷t/ ö/ ä3 uΖ ÷t/ uρ ωr& y‰ç7÷è tΡ ωÎ) ©!$# Ÿωuρ x8 Î ô³ èΣ ⎯Ïµ Î/ 

$ \↔ ø‹x© Ÿωuρ x‹Ï‚−Gtƒ $ uΖ àÒ÷è t/ $ ³Ò÷è t/ $\/$ t/ö‘ r& ⎯ ÏiΒ Èβρ ßŠ «!$# 4 β Î* sù (# öθ©9 uθs? (#θä9θ à)sù (#ρß‰yγô©$# $ ¯Ρr'Î/ šχθ ßϑÎ= ó¡ãΒ ∩∉⊆∪ 〈         
 ]٦٤:آل عمران[ 

دالل به على صحة ما جـاء       فإن كان احلال كذلك بالنسبة إىل حماجة النصارى به فإن االست          
 .يف القرآن الكرمي مما ال حيتاج إليه البتة

 :وأختم هذا املبحث بقول الدكتور علي عبد الواحد وايف يف كتابه األسفار املقدسة
واإلسالم ليس يف حاجة إىل كتاب كهذا حتوم حوله شكوك كثرية لتأييد ما يذكره القرآن (

، فالقرآن وهو الكتاب الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه  رسولعن املسيح وحقيقة ديانته وتبشريه بال
ومبلغ حتريفها لإلجنيل الذي ، وال من خلفه هو الذي نتخذه دليالً يف احلكم على أناجيلهم املزعومة 

، وال ينبغي أن نتخذ سفراً مشكوكاً يف صحة نسبته إىل صاحبه دليالً على ذلك  نزله اهللا على عيسىأ
$!  ®: عليه إلقناع املسيحيني ببطالن ما أقروه من أناجيلوال أن نعتمد uΖ ø9 t“Ρr& uρ y7ø‹s9 Î) |=≈ tGÅ3 ø9 $# Èd, ysø9 $$ Î/ 

$ ]%Ïd‰|ÁãΒ $ yϑÏj9 š⎥ ÷⎫ t/ Ïµ÷ƒy‰ tƒ z⎯ ÏΒ É=≈ tGÅ6ø9 $# $·ΨÏϑø‹yγãΒ uρ Ïµø‹n= tã 〈  ]٢)]٤٨: املائدة 

                                                   
من هذا البحث ففيه إشارة إىل بعض ما خالف فيه إجنيل برنابا ) ٥٠٤( هللا تعاىل صناً اب املسيح  موقف اإلسالم من ادعاءانظر مبحث ١

 .ما يفهم من القرآن الكرمي
 )١١٣(األسفار املقدسة ص ٢
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 الفصل اخلامس
 و وظائفهم أدوار احلــواريــني

 

دوار احلواريني يف عهد املسيح أ:املبحث األول. 
أدوار احلواريني بعد املسيح:املبحث الثا�ي . 
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  األولاملبحث
  يف حياة املسيحأدوار احلواريني

 

 عن فترة مرافقـة احلـواريني   - األناجيل األربعة على وجه اخلصوص –حتدث العهد اجلديد    
 . والقيام مبا يطلبه منهممسيح ، وذكر هلم أدواراً احنصر معظمها يف مرافقتهم للللمسيح 

:            حوارييـه هلـا فقـال        وقد ذكر مرقس يف إجنيله طبيعة األدوار اليت اختار املـسيح            
  ويرسلهم ليبـشروا  ،  ، فعني اثين عشر ليالزموه       فأقبلوا إليه   ودعا الذين أرادهم   مث صعد إىل اجلبل   ( 

 .١)وتكون هلم سلطة على طرد الشياطني

 حوارييه من أجلها    ن إجنيل مرقس يبني الوظائف الرئيسة اليت اختار املسيح          فهذا النص م  
       مالزمته أثناء تنقله ، و إرساهلم من أجل التبشري يف املدن اليت مل يذهب إليهـا املـسيح                 : وهي

 من املعجزات ، وذكر مرقس منها طرد الشياطني ، وذكـر            وإجراء بعض ما كان جيريه املسيح       
 مث دعا إليه تالميذه االثين عشر وأعطاهم سلطة علـى األرواح            : (شفاء األمراض إذ يقول   مىت منها   

 .٢ )النجسة ليطردوها ويشفوا كل مرض وعلة

وإضافة إىل تلك األدوار اليت تنسبها األناجيل إىل احلواريني ، فإن حديث األناجيـل عنـهم              
 . عليه من أحوال اجتماعية وثقافية ويبني مدى ما كانوايعكس صورم أثناء مرافقتهم للمسيح 

خمتصر القول هو أن األناجيل األربعة تعترب الوثيقة اليت يعتمدها النصارى يف تأريخ فترة حياة               
 . ، ومنها يستقون كل ما يتعلق م وباألدوار اليت قاموا ااحلواريني مع املسيح 

وماً كما ذكرت يف األناجيـل      وسأعرض فيما يلي هلذه األدوار ، ولسرية حياة احلواريني عم         
 :من خالل احملورين التاليني

 .وفيه احلديث عن األسباب السابقة يف اختيارهم :  أدوار احلواريني مع املسيح /أوالً

 حوارييـه دون    و يعىن ا اخلصائص اليت اختص ا املسيح         : مميزات احلواريني   /  ثانياً
 .غريهم وفضلهم ا على سائر الناس

                                                   
 ١٦ -١٣: ٣ مرقس ١
 ١: ١٠ مىت ٢
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 :أدوار احلواريني مع املسيح / أوالً
 حني اختار حوارييه االثين عشر اختارهم لثالثة أسباب ذكرها          سبق القول بأن املسيح     

ويرسلهم  ، فعني اثين عشر ليالزموه     فأقبلوا إليه   ودعا الذين أرادهم   مث صعد إىل اجلبل   (  :مرقس بقوله 
 .١) وتكون هلم سلطة على طرد الشياطني ،ليبشروا

 لك ميكن اعتبار هذه األمور الثالثة حمور أدوار احلواريني يف حيام مع املـسيح             وعلى ذ 
  . وهي ما سأفصله فيما يلي

 : مالزمة احلواريني للمسيح
 يف كل مكان يذهب إليـه        أن احلواريني كانوا يرافقون املسيح        األربعة تذكر األناجيل 

       إسرائيل  دائم التنقل لبث دعوته يف بين      بل كان ،    مكان دائم يقيم فيه      فلم يكن للمسيح    ، تقريباً
، وينادي   ، يعلم يف جمامع اليهود      وكان يسوع يتنقل يف منطقة اجلليل كلها       :( مىت  جاء يف إجنيل   كما

  .٢)، ويشفي كل مرض وعلة يف الشعب ببشارة امللكوت

 معلمـني    هو تعليمهم وإعدادهم ليكونـوا     وكان اهلدف من اختيارهم ملرافقة املسيح       
فـأقبلوا    ودعا الذين أرادهم   مث صعد إىل اجلبل   ( : لآلخرين ، يقول مىت هنري تعليقاً على نص مرقس        

 :٣)، وتكون هلم سلطة على طرد الشياطني ويرسلهم ليبشروا،  فعني اثين عشر ليالزموه  إليه

ا شهوداً  بصفة دائمة ، ليكونو   " وأقام اثين عشر ليكونوا معه    : "الغرض من دعوته وهدفها     ( 
يتعلمون " يكونوا معه "على تعاليمه وأسلوب حياته وصربه ، فلكي يعرفوا ذلك جيداً كان عليهم أن              

 .٤)منه ، حىت يصبحوا أهالً لتعليم اآلخرين ، وسوف يتطلب األمر وقتاً ليؤهلهم ملا يريد منهم عمله

ة عامة فيتبعـه     تكون املرافق   على نسق واحد ، فقد     ومل تكن مرافقة احلواريني للمسيح      
 مـن    ، وقد تكون خاصة فال يتبعه إال من اختارهم املسيح          مجيع احلواريني مع عدد من األتباع     

 .، حسب احلادثة ومقتضى احلالبني احلواريني

مـسة آالف    يف حادثة إطعام اخل     مرافقة احلواريني للمسيح  :  املرافقة العامة     ومن أمثلة 
هذا :  وعندما حل املساء اقترب التالميذ إليه وقالوا       (: جنيل مىت جاء يف إ  وقيامهم على خدمة اجلمع ،      

، ولكـن    املكان مقفر وقد فات الوقت فاصرف اجلموع ليذهبوا إىل القرى ويشتروا طعاماً ألنفسهم            
ندنا هنا سوى مخسة    ليس ع :  فقالوا نتم ليأكلوا ،   أعطوهم أ   ال حاجة هلم أن يذهبوا    : يسوع قال هلم  

                                                   
 ١٦ -١٣: ٣ مرقس ١
 ٢٣: ٤ مىت٢
 ١٦ -١٣: ٣ مرقس ٣
 )٣١٢/ ١(التفسري الكامل للكتاب املقدس  ٤
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، مث أخـذ     ، وأمر اجلموع أن جيلسوا علـى العـشب        حضروها إيلّ هنا    أ: قالأرغفة ومسكتني ،  ف    
  ر األرغفـة وأعطاهـا للتالميـذ      ، وبارك وكس   األرغفة اخلمسة والسمكتني ورفع نظره إىل السماء      

مث رفع التالميذ اثنيت عشرة قفة مألوها مبا فضل مـن               فوزعوها على اجلموع فأكل اجلميع وشبعوا     
 .١)، عدا النساء و األوالد دد اآلكلني حنو مخسة آالف رجل، وكان ع الكسر

 يف مواقـف     مرافقة كل من بطرس ويعقوب ويوحنا للمسيح         مثلة املرافقة اخلاصة  ومن أ 
اليت ذكرت يف األناجيل    ،  ٢حادثة التجلي  ينتخبهم فيها دون غريهم ، ومنها        خمتلفة ، كان املسيح   

 : انتخب هؤالء الثالثة ملرافقته ، جاء يف إجنيل مىت سيح ، فقد ذكر فيها أن املالثالثة األوىل

وبعد ستة أيام أخذ يسوع بطرس ويعقوب ويوحنا أخاه وصعد م على انفراد إىل جبـل                (
 .٣...)، وصارت ثيابه بيضاء كالنور ، وجتلى أمامهم فشع وجهه كالشمس عال

 

 : إرسال احلواريني للتبشري
أن اختار حوارييه االثين عشر كلفهم مبهمة التبـشري يف           بعد   تذكر األناجيل أن املسيح     

 :مدن بين إسرائيل ، وأوصاهم بوصايا أمرهم باتباعها أثناء تبشريهم ، جاء يف إجنيل مىت

مث دعا إليه تالميذه االثين عشر وأعطاهم سلطة على األرواح النجسة ليطردوها ويشفوا كل              (
 ن الذي دعي بطرس، وأنـدراوس أخـوه        مسعا:   أوالً ، مرض وعلة، وهذه أمساء االثين عشر رسوالً      

، يعقـوب بـن       ومىت جايب الضرائب    ، توما  وبرثلماوس ، فيلبس  ويوحنا أخوه  ويعقوب بن زبدي  
 .، ومسعان القانوي ويهوذا اإلسخريوطي الذي خانه حلفى وتداوس

   إىل األمـم  ال تسلكوا طريقـاً     : هؤالء االثنا عشر رسوالً أرسلهم يسوع وقد أوصاهم قائالً        
، بل اذهبوا باألحرى إىل اخلراف الضالة، إىل بيت إسرائيل، وفيمـا أنـتم               وال تدخلوا مدينة سامرية   

، املرضى اشفوا، واملوتى أقيموا، والربص طهروا        قد اقترب ملكوت السموات   : ذاهبون بشروا قائلني  
   متكم ذهباً وال فـضة وال حناسـاً       ، ال حتملوا يف أحز     ، جماناً أخذمت فمجاناً أعطوا     والشياطني اطردوا 

 .وال تأخذوا للطريق زاداً وال ثوبني وال حذاء وال عصا، فإن العامل يستحق طعامه

  ، وأقيموا هناك حـىت ترحلـوا       وكلما دخلتم مدينة أو قرية فاحبثوا فيها عمن هو مستحق         
   فليحل سالمكم عليـه    ، فإذا كان ذلك البيت مستحقاً فعالً       وعندما تدخلون بيتاً ألقوا السالم عليه     

                                                   
 ٢١ -١٥: ١٤ مىت ١
 .من هذا البحث ) ٨١( صانظر تفاصيل احلادثة  ٢
 : ١٧ مىت٣
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 يف بيـت    م، وإن كان أحد ال يقبلكم وال يسمع كالمك         وإن مل يكن مستحقاً فلريجع سالمكم لكم      
إن حالة مدينيت سدوم    : ، فاخرجوا من هناك وانفضوا الغبار عن أقدامكم ، احلق أقول لكم            أو مدينة 
 .نة سوف تكون يف يوم الدينونة أخف وطأة من حالة تلك املدي١و عمورة

، فكونوا متنبهني كاحليات ومـساملني كاحلمـام         ها أنا أرسلكم مثل اخلراف بني الذئاب      
، وتساقون للمثول أمـام      ، وجيلدونكم يف جمامعهم    احذروا من الناس فإم سيسلمونكم إىل احملاكم      

، فحـني    ، فيكون ذلك شهادة يل لدى اليهود واألمـم علـى الـسواء             احلكام وامللوك من أجلي   
  ؛ فإنكم يف تلك الساعة تلهمون مـا تقولـون          نكم ال تموا كيف تتكلمون أو ماذا تقولون       يسلمو

 وسوف يسلم األخ أخاه إىل املوت        ، ٢، بل روح أبيكم  هو الذي يتكلم فيكم         فلستم أنتم املتكلمني  
  ي، وتكونون مكروهني لدى اجلميع من أجل امس        واألب ولده ويتمرد األوالد على والديهم ويقتلوم      

، فإين   ، فإذا اضطهدوكم يف مدينة ما فاهربوا إىل غريها         ولكن من يثبت إىل النهاية هو الذي خيلص       
 .٤)٣لن تفرغوا من مدن إسرائيل إىل أن يأيت ابن اإلنسان: احلق أقول لكم

، فذكرها أوالً حني انتخبهم املسيح من        الثين عشر مرتني  ل وقد ذكر مرقس إرسال املسيح      
 .٥ موضحاً أسباب هذا االنتخاب كما سبق إيضاحه ،بني أتباعه

 وفيها ذكر وصـايا     ، ، وكان هذا بعد انتخام        مرة أخرى  و ذكر مرقس إرسال احلواريني    
 :، يقول مرقس للحواريني ، ولكن بشكل خمتصر جداً عما ذكره مىت املسيح 

م سلطة على األرواح    عطاه، وقد أ   مث استدعى االثين عشر تلميذاً وأخذ يرسلهم اثنني اثنني           (
    حزمتـهم  خبزاً وال زاداً وال ماالً ضـمن أ         ال  ، ، وأوصاهم أال حيملوا للطريق شيئاً إال عصا        النجسة

أينما دخلتم بيتاً فأقيموا فيه إىل أن ترحلوا مـن          : ، وقال هلم   ، ويلبسوا رداًء واحداً    بل ينتعلوا حذاء  
 مكان ما فاخرجوا من هناك وانفضوا التراب عن         حد ال يقبلكم وال يسمع لكم يف      ن كان أ  ، وإ  هناك

، ودهنـوا    ، وطردوا شياطني كـثرية     فانطلقوا يبشرون داعني على التوبة    شهادة عليهم ،    أقدامكم  
 .٦)كثريين من املرضى بزيت وشفوهم

                                                   
 وكذبه أهلها فأهلكوا بعذاب من الـسماء ، مل          املدينتان الرئيستان يف دائرة املدن اخلمس اليت بعث فيها لوط           : سدوم وعمورة    ١

يا ، ويعتقد أن هذه املدن املهلكة مغمورة حتت ينج منه إال إحدى هذه املدن ، وكانت سدوم وعمورة أكثر هذه املدن انغماساً يف اخلطا      
 ) ٣٣٩/ ٥(دائرة املعارف الكتابية: انظر. مياه البحر امليت

 .من هذا البحث) ٢٨٦(  ووظائفه وعمله مع احلواريني ص القدسانظر املراد بالروح. املراد بروح أبيكم هنا هو الروح القدس  ٢
 . واضحة فإن املخاطبني انتهوا وقضوا ومل يأت ابن اإلنسان املراد به املسيحهذه العبارة األخرية ختالف الواقع خمالفة ٣
 ٢٣ -١: ١٠  مىت٤
 ١٩-١٦: ٣مرقس وانظر النص يف ) ٢٧١( انظر ما سبق ص ٥
 ١٣ -٧: ٦ قس مر٦

http://kotob.has.it



 ٢٨٥

 :بقوله حلوارييه عند إرساهلم  أيضاً وصايا املسيح  لوقاذكروقد 

درة وسلطة على مجيع الشياطني وعلـى األمـراض          مث مجع يسوع االثين عشر ومنحهم ق       (
 ال عصا وال زاداً   : ئاًال حتملوا للطريق شي   : ، وأرسلهم ليبشروا مبلكوت اهللا ويشفوا وقال هلم        لشفائها

، وإن  ، وأي بيت دخلتم فهناك أقيموا ومن هناك ارحلوا  وال حيمل الواحد ثوبني ، وال خبزاً وال ماالً   
 .قدامكم شهادة عليهمنة ما فاخرجوا من هناك وانفضوا الغبار عن أكان أحد ال يقبلكم يف مدي

 .١)، وهم يبشرون ويشفون يف كل مكان فانطلقوا جيتازون يف القرى

ويالحظ من النظر يف هذه الروايات الثالث أن رواية مىت قد فـصلت يف هـذه الوصـايا                  
 خترجا يف النسق العام عن املذكور       وذكرت أموراً مل تذكر يف الروايتني األخريني ، وأن األخريتني مل          

 للحوارين فيما حيملونه معهم ، فرواية       يف رواية مىت ، إال أن هناك مالحظة ختتص بوصية املسيح            
اخل ، بينما رواية مـرقس  ...مىت ولوقا فيهما أنه اهم عن محل أي شيء يف الطريق ال عصا وال خبزاً             

 .فيها استثناء محل العصا من هذه املنهيات

 :وميكن تلخيص ما ورد يف هذه الوصايا فيما يلي

 النهي عن دخول مدن غري اليهود أثناء تبشريهم ، وأمرهم باالقتصار على بين إسرائيل يف  -١
:  كانت خاصة ببين إسرائيل ، وقد ورد عنه قوله يف إجنيل مىت              الدعوة ، وذلك ألن دعوة املسيح     

 .٢) إسرائيلما أرسلت إال إىل اخلراف الضالة إىل بيت( 

وكانت هذه الوصية بالتوجه إىل بين إسرائيل خاصة أول وصية وردت يف نص إجنيل مـىت                
ومع ذلك ورد يف سفر األعمال أن احلواريني كانوا رواد دعوة غري اليهود وبداية تعميد األمم ، وهو                  

 .٣ما خيالف هذه الوصية الواضحة من املسيح 

هـو  : (  ، واملراد به هنا كما يقول مـىت هنـري          ٤ التبشري باقتراب ملكوت السموات    -٢
ملكوت روحي يقام يف قلوب الناس حني يغيب املسيح عن األرض باجلسد ، وهذا هو ما سـبق أن                   

 ٧)٦ واملسيح قبل ذلك٥كرز به يوحنا املعمدان
                                                   

 ٦ -١: ٩قا لو١
 ٢٤: ١٥مىت ٢
 .من هذا البحث) ٤٠٤(  ص اخلاص بعاملية دعوة املسيح انظر تفاصيل ذلك يف الفصل ٣
خيتلف النصارى يف تعيني معىن ملكوت السموات هل هو هذا املعىن الذي يذكره مىت هنري أم أن املراد به هو اجمليء الثاين للمـسيح                          ٤

 )٩١٩(، قاموس الكتاب املقدس ص) ٢٠٨/ ٧(دائرة املعارف الكتابية : وهي قضية فيها الكثري من اجلدال والنقاش ، انظر 
 ٢: ٣مىت) توبوا فقد اقترب ملكوت السموات: ( عمدان يشري إىل قول يوحنا امل ٥
 ١٧: ٤مىت) توبوا فقد اقترب ملكوت السموات: ( يشري إىل قول املسيح  ٦
 )١٠٠/ ١(التفسري الكامل للكتاب املقدس  ٧
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 ٢٨٦

 األمر بإجراء املعجزات من شفاء املرضى وإحياء املوتى ، وتطهري الربص وطرد الشياطني              -٣
 .احلديث التفصيلي عن هذه األمور يف املطلب التايلوسيأيت 

 ). جماناً أخذمت فمجاناً أعطوا : (  أمرهم بالعطاء بال مقابل يف قوله -٤

 .فأوصاهم بأال يتزودوا للطريق وال حيملوا معهم شيئاً :  وصايا خاصة بالطريق -٥

 . كيفية التعامل مع أهل القرى اليت سيفدون عليها-٦

 .ا سيقع عليهم من اضطهاد التنبوء مب-٧

 .١ وعدهم بالتثبيت بالروح القدس-٨

 :إعطاء احلواريني سلطة شفاء األمراض
 حني اختار حوارييه أعطاهم سلطة أن يشفوا كل مرض وعلة           تذكر األناجيل أن املسيح   

 : إذ كانت ضمن معجزاته ، كما سبق يف نص مىتوهذه اخلاصية جاء ا املسيح

، وينـادي ببـشارة      ، يعلم يف جمامع اليهـود      يف منطقة اجلليل كلها    وكان يسوع يتنقل     (
 .٢)، ويشفي كل مرض وعلة يف الشعب امللكوت

 :وهو قد أعطى هذه اخلاصية حلوارييه كما تذكر األناجيل فقد نص مىت على ذلك بقوله

ا  مث دعا إليه تالميذه االثين عشر وأعطاهم سلطة على األرواح النجسة ليطردوها ويـشفو              (
 .٣ )كل مرض وعلة

، فعني    فأقبلوا إليه   ، ودعا الذين أرادهم    مث صعد إىل اجلبل   : (وذكر مرقس أيضاً ذلك بقوله    
 .٤)اثين عشر ليالزموه ويرسلهم ليبشروا، وتكون هلم سلطة على طرد الشياطني

اً وأخذ يرسلهم اثنني اثنني وقـد       مث استدعى االثين عشر تلميذ    : (وذكرها مرة أخرى بقوله   
 .٥)عطاهم سلطة على األرواح النجسةأ

مث مجع يسوع االثين عشر ومنحهم قدرة وسلطة على مجيع الـشياطني        : (وذكرها لوقا بقوله  
 .٦)، وأرسلهم ليبشروا مبلكوت اهللا ويشفوا وعلى األمراض لشفائها

                                                   
 .من هذا البحث) ٢٨٦( انظر ما يتعلق بالروح القدس ووعد التالميذ به وحتققه ص ١
 ٢٣: ٤ مىت٢
 ١: ١٠ مىت ٣
 ١٥ -١٣: ٣مرقس ٤
 ٧: ٦مرقس ٥
  ٢ -١: ٩لوقا٦
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 ٢٨٧

 وبشروا وشـفوا    وتؤكد األناجيل أن احلواريني قد ذهبوا مبقتضى هذا األمر من املسيح            
، وطـردوا شـياطني      فانطلقوا يبشرون داعني على التوبة    : (اً من املرضى ، جاء يف إجنيل مرقس       كثري

 .١)كثرية، ودهنوا كثريين من املرضى بزيت وشفوهم

 .٢)، وهم يبشرون ويشفون يف كل مكان فانطلقوا جيتازون يف القرى: (ويف إجنيل لوقا

 الشفاء احلاصل بقـوة اإلميـان       ويفرق بعض النصارى بني الشفاء كموهبة معجزية ، وبني        
والصلوات بأن النوع األول اختص بعصر احلواريني ، فالشفاء كمعجزة كان اهلدف منه الربهنة على               

 وأرسل به حوارييه ومل يكن حيصل إال بسلطان معني وبوسائط خاصة            صدق ما جاء به املسيح      
اريني ، أما النوع الثاين وهو الشفاء       وعلى ذلك فإن هذا النوع من الشفاء قد انتهى بانتهاء عصر احلو           

 :٣احلاصل بالصالة وقوة اإلميان فهذا نوع مستمر على الدوام ، يقول برسوم ميخائيل

إذا كان هناك إصرار على االعتقاد ببقاء موهبة الشفاء فهذه املوهبة هلا عالمتها اليت متيزها               ( 
"          يـشفوا كـل مـرض     ... حىت...أعطاهم سلطاناً : " وهي احلصول على سلطان الرب كما قيل        

على السلطان يشفي املريض بكلمة أمر نافذة املفعول يف ذات وقت             أي أن احلاصل   – ١: ١٠ مىت   –
وغري كلمة األمر كانوا يـشفون      .... صدورها ، سواء صلى احلاصل على هذا السلطان أم مل يصل          

   -١٣ ،   ٧: ٦ مـرقس  –"  فشفوهم ودهنوا بزيت مرضى كثريين   : " أيضاً بالدهن بالزيت كما قيل      
باسم يسوع املسيح الناصري قـم وامـش         : " وبلمسة اليد مع كلمة األمر كما قال بطرس لألعرج          

"           وأمسكه بيده اليمىن وأقامه ففي احلال تشددت رجاله وكعباه فوثـب ووقـف وصـار ميـشي                
ـ                -٨ -٦: ٣ أعمال – هم علـيهم                         بـل وكـانوا يـشفون املرضـى أيـضاً مبجـرد مـرور ظل
 ومادام الشفاء يف احلال بكلمة أو بأي واسطة من الوسـائط املـار              -١٦ ،   ١٥  ١٢: ٥ أعمال   –

 .٤)ذكرها غري موجود اآلن فاملوهبة املعجزية للشفاء غري موجودة اآلن

 كـل   أما الشفاء إجابة لصالة إميان الثقة فهو امتياز كل املـؤمنني يف           : ( مث قال بعد ذلك     
والشفاء بالصالة ال جيعل املصلي صانع معجـزات        ....العصور ، وال شأن له مبوهبة الشفاء املعجزية       

 .٥)حىت يستدعى دون غريه يف هذه املناسبات ألن الصالة ألجل الشفاء هي امتياز الكل

                                                   
 ١٣  -١٢: ٦ قس مر١
 ٦: ٩قا لو٢
 . أقف على ترمجتهبرسوم ميخائيل مؤلف كتاب موسوعة احلقائق الكتابية ومل ٣
 )٤٤٧ – ٤٤٦(موسوعة احلقائق الكتابية ص ٤
 )٤٤٧(صاملرجع السابق   ٥
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 ٢٨٨

يح وتذكر األناجيل أن احلواريني كانوا قد فشلوا أحياناً يف شفاء بعض املرضى وإذ سألوا املس             
 :عن ذلك أخربهم أن مرد ذلك إىل ضعف إميام ، جاء يف إجنيل مىت

ألنـه    يا سيد ارحم ابـين     :م رجل إىل يسوع وجثا أمامه وقال       وملا وصلوا إىل اجلمع تقد     (
، وقـد أحـضرته إىل       ، وكثرياً ما يسقط يف املاء أو النار        مصاب بالصرع وهو يتعذب عذاباً شديداً     

، إىل مـىت     عـوج  أيها اجليل غري املؤمن وامل     : ، فأجاب يسوع قائالً     يشفوه تالميذك فلم يستطيعوا أن   
، وزجر يسوع الشيطان فخرج مـن الـصيب          ؟ أحضروه إيلّ هنا      ١ىل مىت أحتملكم  ؟ إ  أبقى معكم 

 ملاذا عجزنا حنن أن نطـرد       :م التالميذ إىل يسوع على انفراد وسألوه      د، مث تق   وشفي من تلك الساعة   
لو كان لكم إميان مثل بزرة خردل لكنتم تقولون         : ، فاحلق أقول لكم    لقلة إميانكم  :الشيطان؟  أجام  

، أما هذا النوع من الـشياطني        ، وال يستحيل عليكم شيء     هلذا اجلبل انتقل من هنا إىل هناك فينتقل       
 .٢)فال يطرد إال بالصالة والصوم

ضـعف  : ع إىل أمرين    والظاهر من النص أن سبب فشل التالميذ يف شفاء هذا املريض راج           
 : أرجع املسيح فشلهم إىل أمرين : ( اإلميان ، ونوعية املرض نفسه ، يقول مىت هنري 

حني حتدث إىل والد الغالم وإىل الشعب أرجع ذلك إىل عـدم            .. كان ذلك لقلة إميام      -أ
 ...إميام ، وحني حتدث مع تالميذه نسب ذلك إىل عدم إميام أيضاً

وأمـا هـذا    : " ة يف نوعية املرض شيئاً ما جعل شفاءه أكثر صعوبة            ألن هناك صعوب   -ب
 .٣")اجلنس فال خيرج إال بالصالة والصوم

وكما هو احلال بالنسبة لشفاء املرضى وانتهائه كموهبة معجزية بانتهاء عـصر احلـواريني              
ة ، يقـول    فكذلك احلال بالنسبة إلخراج الشياطني ، ويبقى منه ما كان بسبب قوة اإلميان والـصال              

ال وجود اآلن أيضاً ملعجزة إخراج الشياطني ، ألن معناها حصول اإلنسان علـى               (:برسوم ميخائيل 
سلطان إلخراج الشياطني من األجسام بكلمة األمر سواء صلى احلاصل على املوهبـة أو مل يـصل                   

 هناك نوعاً   ولو أن  ...-١ : ١٠ مىت –" أعطاهم سلطاناً على أرواح جنسة حىت خيرجوها      :" كما قيل 
من الشياطني كان إخراجه حيتاج من أصحاب السلطان أن يسبقوا كلمة األمر بالصالة والصوم كما               

 وإذا  -٢٩: ٩ مـرقس  –هذا اجلنس ال ميكن أن خيرج بشيء إال الصالة والصوم           : " قال الرب هلم    

                                                   
/ ١(التفسري الكامل للكتـاب املقـدس       ) ك كان للكتبة بصفة خاصة    مل يقل هذا لتالميذه بل للشعب ، ولعل ذل        :(يقول مىت هنري   ١

١٧٢( 
 ٤٣ -٣٧: قا٩لو ، و٢٩ -١٤: ٩قس ، انظر القصة كذلك يف مر٢١ -١٤: ١٧  مىت٢
 )١٧٤ – ١/١٧٣(التفسري الكامل للكتاب املقدس ٣
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 ٢٨٩

 الـسلطان   فرض وأخرج الرب شيطاناً يف الوقت احلاضر بصالة وصوم أحد املؤمنني فليس هذا هـو              
 .١)املعجزي إلخراج الشياطني

 
 :٢ التعميد

 : جاء يف إجنيل يوحنا أن احلواريني كانوا يعمدون الناس على عهد املسيح

سوع مع إن ي    وملا عرف الرب أن الفريسيني مسعوا أنه يتخذ تالميذ ويعمد أكثر من يوحنا             (
 .٣) منطقة اجلليل ترك منطقة اليهودية ورجع إىلنفسه مل يكن يعمد بل تالميذه ،

 :يقول مىت هنري تعليقاً على هذا النص

، ذلك ألنـه أراد       ومل يكن هو الذي يعمد بل تالميذه        ، عمد أولئك الذين رحبهم كتالميذ    (
   ، وأراد أن يكـرم تالميـذه       أن مييز بني معموديته ومعمودية يوحنا الذي كان يعمد اجلميع بنفـسه           

، وهو ذا يعلمنا أن ما يتم بواسطة خدامـه و طبقـا              ت أخرى لذلك درم متهيداً لتكليفهم خبدما    
 .٤)لتوجيهاته يعترف به كما لو أنه هو الذي عمله

 

                                                   
 )٤٤٨(موسوعة احلقائق الكتابية ص ١
نصرانية ، ومعين يعمد أي يغطس أو يصبغ ، و هو الداللة الظاهرية األولية العتناق               أحد الطقوس الرئيسة يف ال    : املعمودية  = التعميد   ٢

 املعمودية ، والطرق املتبعة يف التعميد ختتلف بـاختالف          – اإلميان   –التوبة  : النصرانية ، فالنصارى يرتبون أوليات اعتناق الدين هكذا         
اآلخر يتبع طريقة الرش ، وآخرون يعمدون بصب املاء ، واملغـزى مـن           الكنائس فبعضها يرى أن التعميد يكون بالتغطيس ، والبعض          

مغزى املعمودية كرمـز  : (  ، ويعرب عنه بعض النصارى بقولهالتعميد هو التعبري عن اإلميان وتأكيد اخلالص واالنضمام إىل أتباع املسيح       
: هنري ثيسن ، ترمجة فريد فؤاد عبد امللك  ط         : ت النظامي حماضرات يف علم الالهو   : انظر) . الحتادنا مع املسيح يف موته ودفنه وقيامته      

 )٥٥٢ -٥٥١ ( ص القاهرة ،-دار الثقافة
 ٣ -١: ٤ حنا يو٣
 )٥٩٢/ ١(التفسري الكامل للكتاب املقدس  ٤
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 ٢٩٠

 :ممــيزات احلواريني/ ثانياً
تذكر األناجيل جمموعة من املميزات اليت امتاز ا احلواريون عن غريهم ، بوصفهم أقـرب               

ه مباشرة واختارهم هو بنفسه للمهمات الـيت سـبق    إليه والذين تلقوا تعليمهم منأتباع املسيح  
 .تفصيلها

 :وأهم هذه املميزات اليت امتاز ا احلواريون هي كالتايل

 :العلم والفهمزيادة إعطاؤهم ) ١
جاء يف إجنيل مىت أن املسيح اجتمع على شاطيء البحرية مع مجوع راح يعلمهم ويضرب هلم                

ألنه قد أعطي لكم أن تعرفـوا  : ؟ فأجاب ملاذا تكلمهم بأمثال   :يذه وسألوه فتقدم إليه تالم  (  ، األمثال
، وأمـا   ، فإن من عنده يعطي املزيد فيفيض ، أما أولئك فلم يعط هلم ذلك       أسرار ملكوت السموات  

، فهـم ينظـرون دون أن        ، هلذا السبب أكلمهم بأمثال     من ليس عنده فحىت الذي عنده ينتزع منه       
 : ة أشعياء حيث يقول ، ففيهم قد متت نبوءوا أو يفهموا، ويسمعون دون أن يسمع يبصروا

؛ ألن قلب هذا الشعب قد صار        ، ونظراً تنظرون وال تبصرون     مسعاً تسمعون وال تفهمون   "
 ويـسمعوا بـآذام      ، ، وأغمضوا عيوم لئال يبصروا بعيوم      ، وصارت آذام ثقيلة السمع     غليظاً

 .١"هم، ويرجعوا إيلّ فأشفي ويفهموا بقلوم

كم متـىن   : ، فاحلق أقول لكم    ، وآلذانكم ألا تسمع    وأما أنتم فطوىب لعيونكم ألا تبصر     
 . ٢)، وأن يسمعوا ما تسمعون ومل يسمعوا أنبياء وأبرار كثريون أن يروا ما تبصرون ومل يروا

 قد أعطي هلم معرفة أسرار ملكوت الـسموات          يف هذا النص بيان أن حواريي املسيح        
 .عناه زيادة يف العلم والفهم يتمكنون ا من فهم ما يستغلق فهمه على غريهموهذا م

ويزيد النص أن احلواريني قد أعطوا رؤية ومساع أمور مل يتمكن كثريون من األنبياء واألبرار               
 :رؤيتها ومساعها ، واملراد باألنبياء هنا حيمل على أحد معنيني

                                                   
ن ال تدركوا ، قس     امسعوا مسعاً ولكن ال تفهموا ، انظروا نظراً ولك        : امض وقل هلذا الشعب   : ( والنص يف إشعياء  ١٠ – ٩: ٦أشعياء ١

 )قلب هذا الشعب ، وثقَّل أذنيه ، وأغمض عينيه لئال يرى بعينيه ويسمع بأذنيه ويفهم بقلبه فريجع عن غيه ويربأ
نه مل يذكر ما أعطي هلـم       ك، ول   فقد ذكر إعطاء التالميذ معرفة سر امللكوت       ١١ -١٠: ٤قس، انظر كذلك مر   ١٧ -١٠: ١٣  مىت ٢

 وكل الثالثة ذكروا هذه القـصة يف        ١٠: ٨ معرفة أسرار امللكوت يف    واريني، أما لوقا فقد ذكر إعطاء احل      فته   معر مما حجب عن األنبياء   
: ١٠ ولكن لوقا  ذكر إعطاء احلواريني ما حجب عـن األنبيـاء يف        ، معرض واحد هو حديث املسيح إىل اجلموع على شاطئ البحرية         

: مث التفت إىل التالميذ وقال هلم على حـدة        (:  يقول لوقا   ، ين أرسلهم املسيح  كان ذلك يف قصة عودة االثنني والسبعني الذ       و٢٤ -٢٣
ن أ، و ، فإين أقول لكم إن كثريين من األنبياء وامللوك متنوا أن يروا ما تبصرون ولكنـهم مل يـروا   طوىب للعيون اليت ترى ما أنتم ترون 

 )يسمعوا ما تسمعون ولكنهم مل يسمعوا
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 ٢٩١

حى اهللا إليهم ، وهو بعيد عن مفهوم الـنص ألن            املعىن اخلاص املعهود الذي يعين من أو       -
األنبياء ذا املعىن يعطون من الفهم والعلم أكثر من غريهم من البشر ألم هم الواسطة بني اهللا وبني                  
البشر يف إيصال الرسالة ، فالبد أن يكون علمهم أعلى وفهم أعمق حىت يؤدوا رسالة اهللا على الوجه                  

 .األكمل

 االصطالح النصراين والذي يشمل غري املصطلح املعهود فهو أمشـل منـه              املعىن العام يف   -
الثابت أن الكتاب املقدس يعترب أن النيب هو من يتكلم مبا           : ( وأوسع ، جاء يف دائرة املعارف الكتابية        

يوحى به إليه من اهللا ، فأقواله ليست من بنات أفكاره ولكنها من مصدر أمسى ، والـنيب يف نفـس                     
الذي يرى أموراً ال تقع يف دائرة البصر الطبيعي ، ويسمع أشياء ال تـستطيع األذن                " الرائي  " الوقت  

 .١)الطبيعية أن تسمعها

إن املـضمون   : (وتقول الدائرة يف موضع آخر عن مفهوم النبوة يف االصطالح النـصراين             
أحياناً إلرشـاد   كما كانت   .. الوعظ والتشجيع  - كما سبق التنويه   –األساسي  للنبوة املسيحية هو      

 اختياره لبولس و برنابا للعمل      ٢املؤمنني يف اختاذ القرارات اهلامة فعن طريق األنبياء أعلن الروح القدس          
كما كان التنبوء أحياناً يتـضمن أحـداثاً يف طـي           ... - ٣ -١: ١٣ أعمال   –الذي دعامها إليه    

  .٣)املستقبل

 يـشمل غـري املفهـوم املعهـود يف          وعلى ذلك فإن مفهوم النبوة يف االصطالح النصراين       
:  يف نص مىت للحواريني    األشخاص الذين أوحى اهللا إليهم ، وعلى ذلك ميكن محل قول املسيح             

 )، وأن يسمعوا ما تسمعون ومل يسمعوا       كم متىن أنبياء وأبرار كثريون أن يروا ما تبصرون ومل يروا          (
املعىن أن كثريين ممن متيزوا عن غريهـم مـن          ميكن محل كلمة أنبياء على هذا املعىن الواسع ، فيكون           

البشر العاديني مبوهبة أعطامهوها اهللا من التنبوء يتمنون أن يصلوا إىل درجة الفهم والعلم اليت وصـل                 
 .إليها احلواريون

وقد ورد نص آخر يف إجنيل مىت يدل على هذا املعىن الواسع للنبوة ، فإن املسيح قد أخرب أنه                   
كان ذلك يف حـديث وجهـه       وياء ومعلمني وحكماء فيعرضوم لالضطهاد ،       يرسل إىل الناس أنب   

 أيهـا احليـات وأوالد      (: جاء يف إجنيل مىت قول املسيح     ،   موخباً إياهم    املسيح إىل الكتبة والفريسيني   

                                                   
 )١٤/ ٧(دائرة املعارف الكتابية ١
 .من هذا البحث) ٢٨٦( انظر ما خيتص بالروح القدس ووظائفه ص ٢
 )٢١/ ٧(دائرة املعارف الكتابية  ٣
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،  ؟ لذلك ها أنا أرسل إليكم أنبياء وحكمـاء ومعلمـني            كيف تفلتون من عقاب جهنم      ، األفاعي
 .١)، وتطاردوم من مدينة إىل أخرى صلبون، وبعضهم جتلدون يف جمامعكم وت فبعضهم تقتلون

 

 : إعطاؤهم سلطة الربط واحلل)٢
إن كـل مـا     : احلق أقول لكم  : ( إىل احلواريني    جاء يف إجنيل مىت من حديث املسيح        
، وما حتلونه على األرض يكون قد حل يف الـسماء            تربطونه على األرض يكون قد ربط يف السماء       

إذا اتفق اثنان منكم على األرض يف أي أمر مهما كان ما يطلبانه فإن ذلك يكون                : أيضاً أقول لكم  و
 .٢)، فإنه حيث اجتمع اثنان أو ثالثة بامسي فأنا هناك يف وسطهم هلما من قبل أيب الذي يف السموات

 : يقول مىت هنري تفسرياً هلذا النص

جراءات اليت تتخذها الكنيسة طبقاً هلـذه       جل التصديق على كل اإل    هنا تفويض موقع من أ    (
، وفيما يكرز اخلدام بكلمة املسيح بأمانة         قيل هنا جلميع التالميذ    ٣، وما سبق أن قيل لبطرس      القواعد

ويتمسكون بشرائعه يف إدارة الكنيسة فلهم أن يكونوا على ثقة من أنه سيعترف ـم ويعـضدهم                 
 :سيؤيدهم فيما يلي

، "كل ما تربطونه على األرض يكون مربوطاً يف السماء        "  بإيقافه يف احلكم الذي أصدروه    -
إذا ما جاءت توبيخات الكنيسة وفق ما شرعه املسيح فإن قضاءه سيؤيد ما اختذتـه الكنيـسة مـن                   

 ....أحكام

، وما تربطـه    "وكل ما حتلونه يف األرض يكون حملوالً يف السماء        "  :يف حكمهم بالتربئة   -
 ...إصالحهنياً إذا ما تاب اخلاطئ ومت الكنيسة جيب أن يحل ثا

ء إن اتفق اثنان منكم على األرض فأي شي       :" استعداد اهللا لالستجابة إىل صلوات الكنيسة      -
 "...يطلبانه فإنه يكون هلما

، وحيثما وجد قديسوه    "كون يف وسطهم  أفهناك  ." .حضور املسيح يف اجتماعات املؤمنني     -
، وما قصد    ، فهذا تواجد روحي    نه يف قلوم  ه معهم مبعىن أ    ، إن  ف يسكن و، وهناك س   هناك مقدسه 

، كمـا   "أكون  " ، ليس فقط سأكون، بل     "كونفهناك أ :" روح املسيح مع أرواحهم     هنا هو تواجد    

                                                   
 ٣٤ -٣٣: ٢٣  مىت١
 ٢٠ -١٨: ١٨ مىت ٢
 وقد أوردت النص بذلك      أن املسيح قد أعطى بطرس مثله ،       ١٩: ١٦هذا السلطان الذي أعطي للحواريني يف هذا النص ذكر مىت يف             ٣

 .من هذا البحث) ١٠٢ -١٠٠( انظر ص. وأوردت فيها آراء نقاد النصارى يف ترمجة بطرس ضيةوناقشت الق
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ن الذين اجتمعوا معاً    أ، وعلى الرغم من      والً، وهو مستعد قبلهم وسوف جيدونه هناك      أنه قد جاء    ألو  
 .١)وهذا تشجيع لالجتماع الذي حيضره قليلون، يف وسطهم هم اثنان أو ثالثة فاملسيح 

 

 :٢دينونة احلواريني لألسباط) ٣
 قد كرم حوارييه بأن جعلهم معه يف دينونة أسـباط بـين   خيرب العهد اجلديد أن املسيح  

احلق أقول لكم إنه من الصعب علـى الغـين أن يـدخل         (: جاء يف إجنيل مىت قول املسيح     إسرائيل ،   
برة من أن بـدخل الغـين       إنه ألسهل أن يدخل اجلمل يف ثقب إ       : ، وأيضاً أقول   سمواتملكوت ال 

 فنظر إليهم وقـال      ؟ إذاً من يقدر أن خيلص    :  فدهش التالميذ جداً ملا مسعوا ذلك وسألوا       ملكوت اهللا 
ها حنـن قـد      :، عندئذ قال بطرس   ع  ، أما عند اهللا فكل شيء مستطا       هذا مستحيل عند الناس   : هلم

إنه عندما جيلس   : احلق أقول لكم  :  فأجام يسوع   وتبعناك فماذا يكون من نصيبنا ؟      ل شيء تركنا ك 
 جتلسون أنتم الذين تبعتموين على اثين عـشر عرشـاً           ٣ابن اإلنسان على عرش جمده يف زمن التجديد       

 .٤)لتدينوا أسباط إسرائيل االثين عشر
  الثايناملبحث

                                                   
 )١٨١ -١٨٠/ ١( التفسري الكامل للكتاب املقدس١
 . من هذا البحث)٤٤٤(ها صانظر تفاصيلوقد عقدت فصالً خاصاً ملناقشة هذه القضية ،  ٢
يء فيه املسيح إىل العامل ثانية ، فيكون حلوارييه جمد اجللوس معه ، ويـرون               يفسره بعض النصارى بأنه الزمن الذي جي      : زمن التجديد    ٣

 بكلمـة   - كلمة جتديد  -ومن اخلطأ أن تترجم   ) : ( ٢٥١(أن من اخلطأ تفسري ذلك بيوم القيامة ، جاء يف قاموس الكتاب املقدس ص             
وتستبدل مبا هو جديد يف جميئه ثانياً إىل العـامل ، إذ تـصري              قيامة ، وكان خملصنا يقصد ا العامل اجلديد عندما تزول األشياء العتيقة ،              

 ) السماء واألرض جديديتني
  .سباطلأل االثين عشر دينونة ما ذكره مىت من  األخريين ومل يذكر٢٨: ١٨قا،و لو٢٨: قس١٠، وانظر كذلك مر٢٧ -٢٣: ١٩ مىت٤
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  بعد املسيح أدوار احلواريني
 

 يف العهد اجلديد مرتكز على ما ذُكر يف         ث عن أدوار احلواريني بعد رفع املسيح      إن احلدي 
 .سفر أعمال الرسل باعتباره الوثيقة التارخيية املعتمدة لدى النصارى لتأريخ ذلك العصر

أوهلما ميتد من اإلصـحاح األول      : ويالحظ أن سفر األعمال بوجه عام منقسم إىل قسمني          
، وفيه احلديث عن احلواريني وجممل ما قاموا به من أمور بعد صعود املـسيح               إىل اية اخلامس عشر     

                ومعظم هذه األدوار منسوبة إىل بطرس ، ويرافقه يف بعض األحيان يوحنا بن زبـدي ، أمـا ، 
 .دوار احلواريني جمتمعني فليس فيها تفاصيل كثريةأ

    إىل الثـامن والعـشرين      السادس عشر  وثاين أقسام سفر األعمال وهو املمتد من اإلصحاح       
 .فكله وصف لرحالت بولس التبشريية،   إصحاحات السفرآخر

 االرتباط الوثيق بني احلوادث املذكورة يف سفر أعمـال          - بشكل ظاهر  –ويالحظ كذلك   
قضية مركزية يف االعتقاد النـصراين       وبني   - سواء املنسوبة منها إىل احلواريني أو إىل غريهم        –الرسل  

 ".ح القدسالرو"هي قضية 
فكثري من حوادث سفر األعمال مرتبط بالروح القدس من حيث كون السفر مؤرخاً لنشأة              

  :١يقول القس مكرم جنيبالكنيسة األوىل ، والروح القدس له عالقة وثيقة بتلك النشأة ، 
إن كانت األناجيل هي السجل الذي يتحدث عن العالقة السامية بني الروح القدس والرب              (

فر األعمال هو الذي يعلن عالقة الروح القدس بالكنيسة ، حىت إن بعض العلماء أطلـق                يسوع ، فس  
 .٢)على سفر األعمال اسم سفر أعمال الروح القدس

وعالقة الروح القدس بالكنيسة ونشأا هو اخلط الذي رمسه كاتب سفر األعمال واعتمـد              
ى القارئ تلك العالقة واضحة ، وميتد       عليه يف معظم القضايا اليت أوردها ، فمنذ اإلصحاح األول ير          

 :أثر الروح القدس وسلطانه إىل اية السفر ، وقد ذكرت دائرة املعارف الكتابية ذلك بقوهلا
 وأدت إىل   ٣ونعرف من سفر أعمال الرسل أن احلركة التارخيية اليت بدأت يف يوم اخلمسني             ( 

 وظلت حتـت قيادتـه      -٨ -٥: ١مال أع –تأسيس الكنيسة اجلامعة بدأت مبعمودية الروح القدس        

                                                   
 . أقف على ترمجته وملالقس مكرم جنيب مؤلف كتاب الروح القدس والكنيسة ١
 )٣٤( القاهرة ، الطبعة األوىل بدون تاريخ ،  ص–دار الثقافة : مكرم جنيب ، ط :الروح القدس والكنيسة ٢
وقد سبق التعريف بيوم اخلمـسني وسـبب تـسميته           يه الروح القدس على التالميذ أول مرة ،         يوم اخلمسني هو اليوم الذي حل ف       ٣
 .)١١٧(ص
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لكل ذلك نستطيع   ....مع املسيحي وسلطانه ، وأصبح حضور الروح القدس هو العالمة املميزة للمجت         
 .١)عصر الروح القدس : أن نطلق على عصر الكنيسة

ولكن ما هو الروح القدس يف املصطلح النصراين؟ وما هي األعمال اليت قام ـا ويقـوم ؟                  
بنشأة الكنيسة األوىل ؟ وما مدى السلطان الذي كان له على األدوار اليت قـام      وكيف كانت عالقته    

  كما يذكره العهد اجلديد؟ا احلواريون بعد صعود املسيح 
هذه األسئلة هي ما سأعىن بإجابته فيما يلي ، قبـل الـشروع يف احلـديث عـن األدوار                   

  .والوظائف اليت قام ا احلواريون بعد صعود املسيح
 
 

                                                   
 ) ١٤٦ -١٤٥/ ٤(كتابية دائرة املعارف ال ١
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 : الروح القدس التعريف ب
يعتقد النصارى أن الروح القدس هو أحد أقانيم الثالوث املقدس ، كما جاء يف تعريفـه يف                 

 .١)الروح القدس ، وهو األقنوم الثالث من الثالوث القدوس:( معجم املصطلحات الكنسية
ألقنـوم  هـو روح اهللا ، ا     : الروح القدس   :( وكذلك يف قاموس الكتاب املقدس إذ جاء فيه       

 .٢)الثالث يف الثالوث
وله تسميات خمتلفة فتارة يسمى روح اهللا ، و روح الرب ، و روح اآلب ، وروح يـسوع                   

 .٣وروح املسيح ، و الروح القدس ، أو الروح فقط
وتذكر املصادر النصرانية أن تعبري الروح القدس وجد يف العهد القدمي ولكن ليس على أساس             

 :قدس ، جاء يف دائرة املعارف الكتابيةأنه أقنوم من الثالوث امل
يتكرر ذكر روح اهللا أو روح الرب كثرياً يف مجيع أجزاء العهد القدمي ، ولكن ال يـذكر                  ( 

العهد القدمي بوضوح أن الروح القدس أقنوم متميز عن اآلب واالبن ، فلم يظهر هذا املفهوم جبالء إال                  
 انظر  –العهد القدمي يوصف روح اهللا بأنه قدوس        على أساس أحداث التجسد و يوم اخلمسني ، ويف          

 .٥) ألنه روح اهللا القدوس-١١٤: ٥١مز
 يف العهد القدمي ثـالث      -الروح القدس -وقد ذكر هذا التعبري   : (ويف قاموس الكتاب املقدس   

 .٦)مرات فقط 
 -باعتباره أحد األقانيم يف الثـالوث     -و يعتقد النصارى أن الوظيفة األساسية للروح القدس         

ي التوسط يف اخللق ، فبالروح القدس مت خلق الكائنات ، جاء يف دائرة املعارف الكتابية عن الروح                  ه
 .٧)وهو القوة احليوية الفعالة يف اخلليقة ، ويف اإلنسان تاج اخلليقة: (القدس

وقد مسي روحاً ألنه مبدع احلياة ، ودعي قدوساً ألن مـن            : ( ويف قاموس الكتاب املقدس     
 .٨)ديس قلب املؤمنضمن عمله تق

 تعارضه  اخل..أن الروح القدس هو القوة احليوية الفعالة      وما تذكره دائرة املعارف الكتابية من       
، وتؤكد هذه املصادر علـى      " شخص"مصادر أخرى ترى أن الروح القدس ليس جمرد قوة بل هو            

                                                   
 )١٤٧/ ٢(معجم املصطلحات الكنسية ١
 )٤١٤(قاموس الكتاب املقدس ص ٢
 )١٤٤/ ٤(دائرة املعارف الكتابية : انظر ٣
 )ال تطردين من حضرتك وال ترتع مين روحك القدوس: ( نص املزمور ٤
 )١٤٣/ ٤(دائرة املعارف الكتابية  ٥
 )٤١٤(قاموس الكتاب املقدس ص ٦
 )١٤٣/ ٤(املعارف الكتابية دائرة  ٧
 )٤١٤(قاموس الكتاب املقدس ص ٨
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ـ  : ( تشخص الروح القدس بالرغم من صعوبة ذلك ، يقول القس مكرم جنيب            دس لـيس   الروح الق
تأثرياً أو انفعاالً وال جمرد قوة بل هو شخص ، هو شخص اهللا ذاته  أليس هـو روح اهللا ؟ وأحـد                       
األقانيم الثالثة اليت تعرب عنه ، إذا استطعنا أن نعرف هذه احلقيقة األولية عن الروح القدس لـتغريت                  

 .أشياء كثرية يف فهمنا وبالتايل يف سلوكنا العملي حنوه
لشخص أمر سهل ولكن معرفة شخصية هذا الشخص ليس باألمر الـسهل             على أن معرفة ا   

 ، لكن ميكننا أن نعرف شخصيته       ١واألصعب أن نعرف شخصية الروح القدس الذي مل يتجسد أبداً           
 .٢)من خالل عمله الذي يظهر يف عالقته باملسيح و باآلب وبالناس

ائف يعتقد النصارى أا مـن       هناك وظ  - وظيفة الروح القدس الرئيسة      -وإضافة إىل اخللق    
خصائص الروح القدس ، وقد ألفت يف هذه الوظائف كتب ورسـائل تناولـت هـذه الوظـائف                  

 : ، وقد خلصت دائرة املعارف الكتابية وظائف الروح القدس بقوهلا٣بالتفصيل
 وليس كائناً خملوقاً    – يعلن الكتاب املقدس بكل جالء أن الروح القدس أقنوم يف الالهوت          (

بن وإن كان    وهو واحد مع اآلب ومع اال      -ى من املالئكة ولكنه أقل من االبن كما زعمه آريوس         أمس
 وكان للروح القدس دوره يف اخلليقة ، ويف حفظها وخباصة يف اخلالئق اليت فيها نسمة                ،متميزاً عنهما   

 الوقت املعني   حياة ، وله دوره يف الفداء ، فهو الذي أوحى لألنبياء عن جمئ املخلص ، وهو الذي يف                 
 نيمسح املخلص ، واستقر عليه بكل ملئه ، وحل على التالميذ يف يوم اخلمسني ، وجعل من املـؤمن                  

ـ       ،كنيسة واحدة جامعة ، وهو الذي مينحها القوة لتشهد للمسيح             ق  وهو الذي يرشدها إىل كل احل
 كال له ومطهراً إيـاه     عالً منه هي  وهو الذي جيدد قلب اإلنسان الذي يؤمن باملسيح ، ويسكن فيه جا           

ه يف العبادة ويف الصالة  وبقوتـه        عين كما ي   ، وهو الذي يعينه يف صراعه ضد اجلسد والعامل والشيطان        
 .٥).. سيقيم القديسني الراقدين يف الوقت املعني عند جمئ املسيح٤اليت أقام ا يسوع من األموات

                                                   
يقال هنا إن الروح القدس مل يتجسد ويف الكتاب املقدس ذُكر أنه قد جتسد على هيئة محامة ، ومن ذلك ما ذكره مىت عن معمودية                          ١

قد انفتحت ورأى روح اهللا هابطـاً ونـازالً   فلما تعمد يسوع صعد من املاء يف احلال ، وإذا السماوات : ( املسيح بيد يوحنا املعمدان   
 ١٦: ٣مىت) عليه كأنه محامة

 )١١ – ١٠(الروح القدس والكنيسة ، ص ٢
 الروح القدس والكنيسة للقس مكرم جنيب ، منرب الروح القدس للقس ميالد بولس داود ، عمل الروح القدس ليوسـف                    : انظر مثالً  ٣

 .لكوا بالروح مليشيل هربرترياض ، مواهب الروح القدس لفهيم عزيز ، اس
يقول النصارى هنا إن الروح القدس هو الذي أقام املسيح من األموات ، ويقولون إن املسيح نفسه إله وهو أحد األقانيم الثالثـة يف                         ٤

 .الثالوث وال أدري كيف ميكن فهم ذلك
 )١٤٨/ ٤(دائرة املعارف الكتابية  ٥
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 املذكورة يف سفر أعمال الرسل       وقد ظهر كثري من سلطان الروح القدس يف أدوار احلواريني         
 من املنظـور    وسأذكر فيما يلي هذه األدوار اليت تسلط الضوء على سرية احلواريني بعد املسيح              

 .النصراين
 

* * * * * * * * * *
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  أدوار احلواريني بعد صعود املسيح
 

 :ختيار خلف ليهوذا اإلسخريوطيا/ أوالً 
 بذكره اجتماع احلـواريني يف      عد صعود املسيح    يستهل سفر األعمال أدوار احلواريني ب     

أورشليم ومداومتهم على الصالة بقلب واحد ، مث رأى بطرس أنه البد من سد الفراغ الـذي حـل    
بغياب يهوذا اإلسخريوطي ، فاقترح انتخاب خلف له ليتم عدد احلواريني اثين عشر كمـا كـانوا                     

 :جاء يف سفر األعمال
شليم من اجلبل املعروف جببل الزيتون وهو بالقرب من أورشـليم           مث رجع الرسل إىل أور    ( 

 على مسافة جيوز قطعها يوم السبت ، وملا وصلوا صعدوا إىل غرفة يف الطبقة العليا كانوا يقيمون فيها                 
 ويعقـوب  ،بطرس ، ويوحنا ، ويعقوب ، وأندراوس ، وفيلبس ، وتوما ، وبرثلماوس ، ومىت                : وهم
 ، وكانوا مجيعاً يداومون على الصالة بقلب واحد          يور ، ويهوذا أخو يعقوب    بن حلفى ، ومسعان الغ    ا

 .١ومعهم بعض النساء ومرمي أم يسوع وإخوته
فوقف بطرس بينـهم وخاطبـهم       وكان قد اجتمع ذات يوم حنو مئة وعشرين من اإلخوة           

 النيب داود عن يهـوذا      ة اليت قاهلا الروح القدس بلسان     ا اإلخوة كان البد من أن تتم النبوء        أيه :قائالً
   ، وكان يهوذا يعترب واحداً منا وقد شاركنا يف خـدمتنا           الذي انقلب دليالً للذين قبضوا على يسوع      

 وفيه وقع فانشق من وسطه وانـدلقت أمعـاؤه    ،مث إنه اشترى حقالً باملال الذي تقاضاه مثناً للخيانة       
، أي حقل    ا على حقله اسم حقل دمخ بلغتهم      ، فأطلقو   وعلم أهل أورشليم مجيعاً ذه احلادثة      ٢كلها
: ، وأيـضاً  ٣"، وال يسكنها ساكن    لتصري داره خراباً  :"  فتمت النبؤة الواردة يف كتاب املزامري       ، الدم

، فعلينا إذاً أن خنتار واحداً من الرجال الذين رافقونا طوال املدة اليت قـضاها               ٤"ليستلم وظيفته آخر  "
 .يامة يسوعوحنا إىل يوم ارتفاعه إىل السماء ليكون معنا شاهداً بقالرب يسوع معنا منذ أن عمده ي

                                                   
 .ا البحثمن هذ) ٤٣٠(انظر ما يتعلق بإخوة يسوع ص ١
 إذ ١٠ -٣: ٢٧هذه الرواية اليت ساقها لوقا على لسان بطرس خبصوص اية يهوذا اإلسخريوطي ختالفها متاماً رواية أخرى ساقها مىت          ٢

يذكر أن يهوذا ندم على ما كان منه ، وأنه شنق نفسه فكانت ايته ، وسيأيت مزيد تفصيل حول هذه القضية يف املبحث اخلاص خبيانة                         
  ). ٣٣٣( صاإلسخريوطي للمسيح يهوذا 

 ).ليصر مسكنهم خراباً ، وال يبق يف خيامهم ساكن: (  ، والنص فيه ٢٥: ٦٩مزمور ٣
 للحادثة املـذكورة يف      يكن فيها ذكر    ، ويالحظ أن النصوص الواردة يف املزامري واليت اجتزئ منها هذان النصان مل             ٨: ١٠٩مزمور ٤

يار خلف له ، وليس فيها ما يشري إىل نبوءات ، وإمنا هي  دعوات من داود يدعو فيها اهللا تعاىل أن                      سفر األعمال حول اية يهوذا واخت     
 .يرتل نقمته على أعدائه الذين ظلموه
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      ٢، ومتيـاس    ويلقب بـيستس  ١يوسف الذي يدعى بارسابا   : فرشح احلاضرون رجلني مها   
ن لنا أي هذين الرجلني ختتار ليشاركنا يف        ، بي  أيها الرب العارف قلوب الناس مجيعاً     : مث صلوا قائلني  
مث ألقوا القرعة فوقعت علـى      الذي ذهب إىل املكان الذي يستحق ،        لة بدالً من يهوذا     اخلدمة والرسا 

 .٣)، فضموه إىل الرسل األحد عشر متياس
 

 :لول الروح القدس على التالميذ ح/ثانياً
 بعد ذلك النص املذكور يف سفر األعمال عن اختيار خلف ليهوذا اخلائن ذكر لوقا حادثـة                

وملا جاء اليوم اخلمسون كان اإلخوة جمـتمعني معـاً يف           (  :لتالميذ بقوله حلول الروح القدس على ا    
مكان واحد ، وفجأة حدث صوت من السماء كأنه دوي ريح عاصفة ، فمأل البيت الذي كـانوا                  

 قد توزعت وحلت علـى كـل واحـد منـهم            جالسني فيه ، مث ظهرت هلم ألسنة كأا من نار، و          
، مثلما منحهم الروح أن ينطقـوا     وأخذوا يتكلمون بلغات أخرى،فامتألوا مجيعاً من الروح القدس    

 جاءوا إليها من أمم العامل كلها ، فلمـا    نوكانت أورشليم يف ذلك الوقت تغص باليهود األتقياء الذي        
دوى الصوت توافدت إليهم اجلموع وقد أخذم احلرية ؛ ألن كل واحد كان يسمعهم يتكلمـون                

أليس هؤالء املتكلمون مجيعاً من أهل اجلليـل؟        :  فأخذوا يتساءلون  ،ليهم  بلغته ، واستولت الدهشة ع    
  ٦ ، وعيالميون٥ ، وماديون٤فكيف يسمع كل واحد منا لغة البلد الذي ولد فيه ؟ فبعضنا فرتيون

                                                   
 )٣٤٧/ ٨(دائرة املعارف الكتابية: انظر. مل يعرف عن يوسف بارسابا إال ما ذكر عنه يف هذا املوضع ١
 )٨١/ ٧(دائرة املعارف الكتابية : انظر . نه قد يكون أحد السبعني أ ؤرخني يعلم عنه شيء ، ولكن يظن بعض املال ٢
 ٢٦ -١٢: ١أعمال ٣
 )٢٠١(سبق التعريف م ص: الفرتيون ٤
شعب كان يتكلم إحدى اللغات اآلرية ، وكانوا يقطنون اهلضبة الواقعة إىل الشمال الغريب من إيران ، وكانوا                  : أو امليديون   : املاديون ٥

ة من الفارسيني وبسبب ذلك كان بعض املؤرخني القدماء خيلطون بني الفرس واملاديني فيطلقون على اجلميع اسـم املـاديني              على مقرب 
 )٢٧٢ – ٧/٢٧٠(دائرة املعارف الكتابية . بينما مل يسكن األخريون إال منطقة جبلية حمدودة يف جبال زاجروس

 املنطقة اجلنوبية الغربية من اهلضبة اإليرانية يف جبال زاجروس ، إىل الشرق من ر               نسبة إىل أرض عيالم وهي بالد تقع يف       : العيالميون ٦
دجلة وإىل الشمال من اخلليج ، وسكاا العيالميون قيل إم من نسل عيالم بن سام بن نوح وقيل إم كانوا من القبائـل القوقازيـة                          

د ، وقامت بينهم وبني الدول احمليطة ا سجاالت على مر التاريخ  وكـان      وكانت هلم حضارة قدمية من أواخر األلف الرابعة قبل امليال         
دائرة املعـارف   : انظر. ا عدد من اليهود نفوا إليها ، وحدود عيالم القدمية تكاد تطابق الوالية اإليرانية املسماة اليوم باسم خوزستان                 

 )٣٨٧ -٣٨٣/ ٥(الكتابية 
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ــة  ــة ، وكبدوكيـ ــهرين واليهوديـ ــا بـــني النـ                        ١وبعـــضنا مـــن ســـكان مـ
، وبيننا كـثريون مـن       ٦ ومصر ونواحي ليبيا املواجهة للقريوان     ٥ ومبفيلية ٤وفرجيية،  ٣أسيا، و ٢وبنتس

 بلغاتنا  وها حنن نسمعهم يكلموننا    والعرب ،    ٧الرومانيني الزائرين يهوداً ومتهودين ، وبعض الكريتيني      
 هذا كله؟ أما    ما معىن : وأخذ اجلميع يسألون بعضهم بعضاً يف دهشة وحرية       عن أعمال اهللا العظيمة ،      

فوقف بطرس مع الرسل األحـد عـشر وخاطـب           ،   ما هم إال سكارى   : بعضهم فقالوا ساخرين  
، أصغوا إىل كالمي لتعلموا      ، ويا مجيع املقيمني يف أورشليم      أيها اليهود  : قال  احلاضرين بصوت عال  

سعة صـباحاً،   ، فالناس ال يسكرون يف الساعة التا        ليس هؤالء سكارى كما تتومهون      ، حقيقة األمر 
يف األيام األخرية سأسكب روحي علـى مجيـع         : يقول اهللا "  :ولكن هذا ما قيل بلسان النيب يوئيل      

، ويف تلك األيام أفيض      ، وحيلم شيوخكم أحالماً    ، ويرى شبابكم رؤى    البشر، فيتنبأ بنوكم وبناتكم   
، وعالمات   السماء، سأجري عجائب فوق يف       من روحي على عبيدي كلهم رجاالً ونساًء فيتنبؤون       

ليوم العظيم  ، وقبل أن يأيت يوم الرب ذلك ا        ، حيث يكون دم ونار ودخان كثيف       حتت على األرض  
 .٩)٨"ويتحول القمر إىل لون الدم، ولكن كل من يدعو باسم الرب خيلص  ستظلم الشمسالشهري

                                                   
 العصور القدمية متر ذه ، وكانت الطرق التجارية الرئيسة يف   لصغرى ، حتدها جنوباً جبال طوروس       منطقة يف شرقي آسيا ا    : كبدوكية ١

والية  املنطقة اجلبلية ، اليت كانت قليلة السكان ، وقد تواىل على حكمها دول عدة من اآلشوريني واحلثيني والسلوقيني،إىل أن أصبحت                   
دائـرة  : انظـر . ث استوىل عليها األتراك السالجقة ، وتقع حالياً يف شرق تركيا          رومانية ، وظلت كذلك إىل القرن احلادي عشر حي        

 )٣٧٧(و أطلس الكتاب املقدس ص) ٢٩٨ -٦/٢٩٧(املعارف الكتابية 
والية يف الشمال الغريب من آسيا الصغرى ، على ساحل البحر األسود الذي كان يعرف ببحر بنتس ، تعاقب على حكمهـا                      :بنتس ٢

وريني واحلثيني واليونانيني والفرس ، ويف عهد األخريين اكتسبت بنتس قوة وحصانة وصار هلا نفـوذ وقـوة إىل أن        دول عدة من اآلش   
اكتها احلروب فوقعت بيد الرومان وأصبحت فيما بعد جزءاً من غالطية وكبدوكية ، وكان بيالطس البنطي من بنتس وإليها نـسبته                     

 )٢٠١ -١٩٨/ ٢(دائرة املعارف الكتابية ". البنطي"
املقصود بأسيا يف العهد اجلديد هو اإلقليم الروماين الذي كان يشمل اجلزء األكرب من غريب آسيا الصغرى ، وكان يضم عـدة                      : أسيا ٣

أقطار ومدن وجزر خمتلفة ، ويصعب حتديد ختومها بدقة ألا كانت متغرية على الدوام ، ويقاس مدى تارخيها وازدهارها بازدهار مدا         
 )٢٨٤/ ١(دائرة املعارف الكتابية : انظر. رية مثل أفسس وفيالدلفيا وثياتريا الكب
 )١٩٣(سبق التعريف ا ص ٤
 )٢٥٣( سبق التعريف ا ص ٥
 )٢٤٧(سبق التعريف ا ص ٦
 بني اليونـان  نسبة إىل كريت وهي جزيرة جبلية كبرية يف البحر املتوسط ، تقع إىل اجلنوب من حبر إجية ، وتشكل جسراً                  : نالكريتيو ٧

 محاية الرومانيني ، وظلت كريت والية       استطاعوا به أن يكسبوا     ) م.ق١٤١(وآسيا الصغرى ، وقد كان لليهود فيها نفوذ كبري يف عام            
، مث استعادها البيزنطيون مرة     ) م٨٢٣(رومانية إىل عصر قسطنطني الذي جعل منها والية منفصلة ، مث وقعت حتت احلكم العريب سنة                 

دائـرة املعـارف    : انظـر . م وقعت بيد األتراك حىت احلرب العاملية األوىل حيث أصبحت جزءاً من اليونان            ١٦٦٩، ويف عام    أخرى  
 )٣٤٨ -٣٤٥/ ٦(الكتابية

 ٣٢ -٢٨: ٢النص يف يوئيل ٨
 ٢١ -١: ٢أعمال  ٩
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ميـذ  يعترب النصارى هذا النص من سفر األعمال الذي يذكر حلول الروح القدس على تال             
املسيح يف يوم اخلمسني هو النص احملدد ليوم تأسيس الكنيسة يف التاريخ النصراين ، يقول القس مكرم                 

وأهم حدث فيه وجود الكنيـسة وبـدء بنائهـا    : ( جنيب عن القسم األول من أقسام سفر األعمال    
 .١)مسني مبثابة يوم امليالد للكنيسةوشهادا ، فلقد كان يوم اخل

ونعرف من سفر أعمال الرسل أن احلركة التارخيية الـيت  : ( املعارف الكتابيةو جاء يف دائرة  
: ١ أعمال –بدأت يف يوم اخلمسني وأدت إىل تأسيس الكنيسة اجلامعة بدأت مبعمودية الروح القدس              

مـع   وظلت حتت قيادته وسلطانه ، وأصبح حضور الروح القدس هو العالمة املميزة للمجت             -٨ -٥
 .٢)عصر الروح القدس : لك نستطيع أن نطلق على عصر الكنيسةلكل ذ.....املسيحي

ويتضمن هذا النص من سفر األعمال ذكر ظاهرة حدثت يف يوم اخلمسني وهـي حلـول                
ظهور ألسنة من نار ، وتكلم      :  ، ورافق هذا احللول ظاهرتني       الروح القدس على تالميذ املسيح      

معمودية الـروح   : ة ، ومسيت هذه العملية برمتها       ليهم الروح القدس بألسنة خمتلف    اجلمع الذي حل ع   
ممتلئني من الـروح    : القدس ، وكان من آثارها أن التالميذ بعد أن حل عليهم الروح القدس صاروا               

 .القدس
حلول الروح القدس ، معمودية الروح القـدس ، ظهـور           : إذاً فلدينا هنا مصطلحات عدة      

متالء من الروح القدس ، وكل مصطلح منـها حباجـة إىل            ألسنة من نار ، التكلم بألسنة خمتلفة ، اال        
 .تعريف لتتضح معامل القضية

  
 :حلول الروح القدس

يعتقد النصارى أن ما حدث يف يوم اخلمسني من   ويسمى كذلك معمودية الروح القدس ، و        
يف حلول الروح القدس على التالميذ  هو حتقيق لوعد من املسيح سبق أن قطعه للتالميذ حيث جـاء                   

 ولقائـه   - كما يف املعتقد النـصراين     -إجنيل يوحنا عن أحداث ظهور املسيح بعد قيامته من األموات         
كما أن اآلب أرسلين أرسلكم أنا ، قال هذا ونفخ فيهم وقال            ،  سالم لكم   : ( بتالميذه ووصاياه هلم  

 .٣)مسكتاقبلوا الروح القدس ، من غفرمت خطاياهم غفرت هلم ، ومن أمسكتم خطاياهم أ: هلم 

                                                   
 )٣٥(الروح القدس والكنيسة ص ١
إن كانت األناجيل هي السجل الذي يتحدث عـن العالقـة           :(يبويقول القس مكرم جن   ) ١٤٦ -١٤٥/ ٤(دائرة املعارف الكتابية     ٢

السامية بني الروح القدس والرب يسوع ، فسفر األعمال هو الذي يعلن عالقة الروح القدس بالكنيسة ، حىت إن بعض العلماء أطلـق                       
 )٣٤(الروح القدس والكنيسة ص) على سفر األعمال اسم سفر أعمال الروح القدس

 ٢٣ -٢١: ٢٠يوحنا ٣
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          :  سفر األعمال أن املسيح قال لتالميذه واعـداً إيـاهم بـالروح القـدس                ويذكر يف أول  
ال تتركوا أورشليم ، بل ابقوا فيها منتظرين إمتام وعد اآلب الذي سبق أن حدثتكم عنـه ، فـإن                    ( 

: ، وقد سأله اجملتمعـون    يوحنا عمد الناس باملاء ، أما أنتم فستتعمدون بعد أيام قليلة بالروح القدس              
ليس لكم أن تعرفوا املواعيد واألوقات الـيت        : يارب أيف هذا الوقت تعيد امللك إىل إسرائيل؟ فأجام        

حددها اآلب بسلطته ، ولكن حينما حيل الروح القدس عليكم تنالون القوة وتكونون يل شـهوداً يف                 
 .٢) وإىل أقاصي األرض١أورشليم واليهودية كلها ، ويف السامرة

وهذا الوعد من املسيح مرتبط بنبوءة سابقة ليوحنا املعمدان تنبأ فيها بأن املـسيح سـيعمد                
أنا أعمدكم باملاء ألجل التوبة ولكن   ( :  أتباعه بالروح القدس ، جاء يف إجنيل مىت عن يوحنا املعمدان          

لقـدس  اآليت من بعدي هو أقدر مين ، وحذاءه ال أستحق أن أمحل ، هـو سـيعمدكم بـالروح ا                   
 .٤)٣وبالنار

وتتميماً هلذا الوعد بنيل الروح القدس حل على التالميذ يف يوم اخلمسني ، بالطريقـة الـيت                 
فستتعمدون بعد أيام قليلة بـالروح      : " ذكرت يف نص سفر األعمال ومسيت مبعمودية الروح القدس          

 .٥"القدس
ة من نار ظهرت هلـم       والطريقة اليت حدث ا حلول الروح القدس على التالميذ هي بألسن          

وفجأة حدث صوت من السماء     : ( مث أخذوا يتكلمون بلغات خمتلفة ، كما يف النص        وحلت عليهم ،    
  كأنه دوي ريح عاصفة  فمأل البيت الذي كانوا جالسني فيه ، مث ظهرت هلم ألسنة كأا مـن نـار                    

 وأخـذوا يتكلمـون   وقد توزعت وحلت على كل واحد منهم ، فامتألوا مجيعاً من الروح القدس ،           
 .٦)بلغات أخرى مثلما منحهم الروح أن ينطقوا

  على لسان املسيح يف إجنيل مـرقس        –التكلم بلغات خمتلفة    -وقد سبق التنبوء ذه الظاهرة      
اذهبـوا إىل العـامل    : ( س عشر إذ جاء فيه يف الوصايا األخرية للمسيح لتالميذه     يف اإلصحاح الساد  

 باإلجنيل ، من آمن وتعمد خلص ، ومن مل يؤمن فسوف يدان ، وأولئك               أمجع وبشروا اخلليقة كلها   
بامسي يطردون الشياطني ، ويتكلمون بلغـات جديـدة علـيهم    : الذين آمنوا تالزمهم هذه اآليات   

                                                   
ال تسلكوا طريقاً : ( وهذا خيالف ما ورد يف إجنيل مىت عن ي املسيح تالميذه عن دخول مدن السامريني واملضي إىل األمم بقوله هلم      ١

 ٦ - ٥ : ١٠مىت) إىل األمم ، وال تدخلوا مدينة سامرية ، بل اذهبوا باألحرى إىل اخلراف الضالة ، إىل بيت إسرائيل
 ٨ -٤: ١أعمال  ٢
وهؤالء الذين يعمدون بالروح القدس يعمدون كما بنار ، وهل تنري النار؟ هكذا الروح القدس               : ( مىت هنري عن التعميد بالنار    يقول   ٣

 )٢٦ -٢٥/ ١(التفسري الكامل للكتاب املقدس..) أيضاً هو روح إنارة
 .  وإمنا اكتفى بالروح القدس ، ومل يذكر مرقس التعميد بالنار١٦: ٣ ، ولوقا٨ -٧: ١مرقس: ، وانظر كذلك١١: ٣مىت  ٤
 ٥: ١أعمال ٥
 ٤ -٢: ٢أعمال ٦
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ويقبضون على احليات ، وإن شربوا شراباً قاتالً ال يتأذون البتة ، ويضعون أيـديهم علـى املرضـى       
 .١)فيتعافون

رو العهد اجلديد يف حتليل هذا النص من سفر األعمال املشتمل على ظـاهرتني              وخيتلف مفس 
ألسنة النار ، والتكلم بلغات أخرى ، ففريق منهم حيلل النص ويشرحه ويؤكد صحة ما فيه                : غريبتني  

وفريق آخر ينفي صحة احلادثة باحلرفية املذكورة ا يف سـفر األعمـال   ويربطه بالنبوءات السابقة ،     
 .ا إىل ظواهر نفسيةويعزوه

 : مىت هنري الذي يقول تعليقاً وشرحاً هلاتني الظاهرتنيومن الفريق األول
" .. وظهرت هلم ألسنة منقسمة كأـا مـن نـار         : " نرى هنا عالمة مرئية هلذه العطية       ( 

واستقرت على كل واحد منهم ، هناك ظواهر جوية يسميها علماء الطبيعة وهجاً المعاً شعلة هادئة                
كانت هناك عالمة خارجية ظاهرة لترسيخ إميان التالميذ        ..يست ناراً آكلة ، هكذا كانت هذه النار       ول

 .٢)أنفسهم
كانت معجزة مناسبة وضرورية ونافعة      : ( - التكلم بألسنة  –مث يقول عن الظاهرة األخرى      

لعربية ، وقد كُلفـوا   فاللغة اليت كان التالميذ يتكلمون ا هي اللغة اآلرامية ، وهي هلجة متفرعة من ا              
 فكيف ميكنهم ذلك ؟ لكـن       ٤"مجيع األمم "  ، وأن يتلمذوا     ٣"يكرزوا باإلجنيل للخليقة كلها   " بأن  

إلثبات أن املسيح يستطيع أن يعطي السلطان للكرازة جلميع األمم أعطاهم القدرة على أن يكـرزوا                
 معجزة أعظـم مـن      -ء يف احلسبان   إذا ما أخذنا كل األشيا     –هلم يف لغتهم ، وهذا ما ميكن اعتباره         

 .٥)معجزات الشفاء اليت عملها الرب يسوع ، كانت هذه أول مثار انسكاب الروح القدس عليهم
، ويربطوا بالنبوءة السابقة الـواردة يف إجنيـل         ٦حقيقة تارخيية ويرى مثبتو هذه احلادثة أا      

ليقـة   إىل العامل أمجع وبشروا اخل     اذهبوا: ( مرقس حول اآليات اليت أعطيت لكل من يؤمن باملسيح          
د خلص ، ومن مل يؤمن فسوف يدان ، وأولئك الذين آمنوا تالزمهـم         كلها باإلجنيل ، من آمن وتعم     

                                                   
 ١٨ -١٥: ١٦مرقس ١
 )١٧/ ٢(التفسري الكامل للكتاب املقدس  ٢
اذهبوا إىل العامل أمجع ، وبـشروا       : (  على لسان املسيح يف وصاياه لتالميذه بعد القيامة          ١٥: ١٦إشارة إىل النص الذي ذكره مرقس      ٣

 ) اخلليقة كلها باإلجنيل
 )فاذهبوا إذن وتلمذوا مجيع األمم : (١٩: ٢٨إشارة إىل نص مىت ٤
 )١٧/ ٢(التفسري الكامل للكتاب املقدس  ٥
 -٣٠(و مواهب الروح القدس للقس فهـيم عزيـز ص         ) ٤٨ -٤٢(الروح القدس والكنيسة للقس مكرم جنيب ص        : انظر يف ذلك     ٦

٤٠( 

http://kotob.has.it



 ٣٠٥

بامسي يطردون الشياطني ، ويتكلمون بلغات جديدة عليهم ، ويقبضون على احليـات              : هذه اآليات   
 .١)يهم على املرضى فيتعافونوإن شربوا شراباً قاتالً ال يتأذون البتة ، ويضعون أيد

يرى أن أمثال هذه اآليات اليت ذكرت يف نص مرقس واليت حتقق بعضها             من  هذا الفريق   ومن  
يف يوم اخلمسني هي خاصة بالعصر الكنسي األول ، وليست هي عامة لكل من آمن باملسيح وال هي                  

 : ٢متاحة يف كل العصور ، يقول القس فهيم عزيز
ه اآليات ال يقصد ا اإلطالق ، أي أا ليست لكل املؤمنني وال لكل              ولكننا نعتقد أن هذ   ( 

ألننا ال جند أي فقرة أخـرى يف العهـد          .. العصور ، بل هي للعصر املسيحي األول لتثبيت الشهادة        
 ، ولكنها   ٣اجلديد تعلن أن اآليات هي عالمات مستمرة يف كل العصور ولكل املؤمنني كما يظهر هنا              

 .٥)٤ وحدهم باإلضافة إىل شخص واحد هو فيلبسكانت تتبع الرسل
وعلى ذلك فإن معجزة التكلم بلغات خمتلفة كما ذكرت يف سفر األعمـال مل تقـع إال يف                  

 :عصر احلواريني إلقامة الدليل على قبول الروح القدس لإلميان ، وقد تكررت ثالث مرات فقط 
ألول مرة إىل اليهود ، ولكن هذه       كعالمة على جميء الروح القدس      ،يف يوم اخلمسني    : األوىل

 .الظاهرة مل تتكرر مرة أخرى بني اليهود
يف بيت كرنيليوس قائد املئة الروماين الذي تعمد على يد بطرس ، وحل عليه الروح               : الثانية

القدس وعلى احلاضرين معه يف البيت من األمم ، وكانت احلادثة بداية تعميـد األمـم وقبـوهلم يف                  
 .٦كلم بلغات حينذاك عالمة قبول الروح القدس لألممالكنيسة فكان الت

                                                   
حني أورد هذا النص من إجنيل مرقس عرض بالذكر للجدل القائم حول            ، وجدير بالذكر أن القس فهيم عزيز        ١٨ -١٥: ١٦مرقس ١

 واعتراضات الكثريين من كتاب النصارى ونقادهم وتشكيكهم حـول          - الذي ورد فيه هذا النص     -اإلصحاح األخري من إجنيل مرقس    
 من تـشكيكك النقـاد يف        وانظر جانباً ) . ٢٩(مواهب الروح القدس ص   : انظر.  من اإلصحاح املذكور   ٢٠ -٩أصالة الفقرات من    

 . من هذا البحث ) ٣٨٠( من إجنيل مرقس ص١٦اإلصحاح 
 .مل أقف على ترمجته ٢
فالنص فيه التعميم للذين آمنـوا      ...) أولئك الذين آمنوا تالزمهم هذه اآليات     : ( يشري إىل العبارة املنسوبة إىل املسيح يف نص مرقس           ٣

 تالزمهم ويفهم منها الدوام واالستمرارية: فيه ومل خيصص التالميذ أو الرسل ، وكذلك قال 
يقصد فيلبس الشماس أحد الذين اختارهم احلواريون للمساعدة يف أعباء الكنيسة ، وقد ذكرت قصته يف سفر أعمـال الرسـل يف                       ٤

 –بـشة   اإلصحاح الثامن حيث أجرى بعض املعجزات يف السامرة ، وله قصة أخرى ذكرت يف سفر األعمال مع وزيـر ملكـة احل                     
 إذ آمن هذا األخري وتعمد بيد فيلبس ، ويف آخر القصة أن الروح القدس خطف فيلبس من املكان الذي كان فيه مع اخلصي                        -اخلصي

وعمد فيلبس اخلصي ، وما أن طلعا حىت خطف الروح فيلبس فلم يعد اخلصي يراه ، فتابع سفره بفـرح ، وأمـا                       :   ( إىل مكان آخر  
 ٤٠ - ٣٨: ٨أعمال) د ، مث سار يبشر كل مدينة حىت وصل إىل قيصريةفيلبس فقد شوهد يف أشدو

 )٣٠( القاهرة ، ص–دار الثقافة : فهيم عزيز ، ط: مواهب الروح القدس ٥
 .من هذا البحث) ٤٠٦( انظر تفاصيل قصة كرنيليوس وبداية تعميد األمم ص ٦
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وهناك وجـد بعـض     (  ، حني ذهب بولس إليهم       ١على يد بولس يف كنيسة أفسس     : الثالثة
ال ، حىت إننا مل نـسمع بـالروح         : هل نلتم الروح القدس عندما آمنتم ؟ أجابوه         : التالميذ فسأهلم   
: على أساس معمودية يوحنا ، فقال بـولس       : ا  إذن على أي أساس تعمدمت؟ أجابو     : القدس ، فسأل    

ن وضـع   ان باآليت بعده أي بيسوع ، وما إ       كان يوحنا يعمد مبعمودية التوبة ويدعو الشعب إىل اإلمي        
بولس يديه عليهم حىت حل عليهم الروح القدس ، وأخذوا يتكلمون بلغات أخرى ويتنبؤون ، وكان                

 .٢)عددهم حنو اثين عشر رجالً 
وبذلك نستطيع أن نقول إن األلسنة كانت إحدى العالمات على          : ( م عزيز يقول القس فهي  

 يف ذكرها أن التكلم بألـسنة هـو         ٣انسكاب الروح القدس يف أول مرة فقط ، وكان قصد الكاتب          
العالمة على جميء الروح يف أول مرة وكفى ، ومل يظهرها الكاتب يف أي مكان آخر ، أي أن هـذه                 

وهكذا كانت األلسنة يف سفر األعمال عالمة علـى         ....الختبار املسيحي األحداث ليست جزءاً من ا    
انسكاب الروح للمرة األوىل لكي تقنع اجلميع بوجوده وتعلن ابتداء العهد اجلديد لكل من اليهـود                

وعلى هذا األساس فاأللسنة يف سفر األعمال ال تنطبق على حقائق األمـور يف العـصر                .... واألمم
 ٤)ر يف الكنيسة األوىلاحلاضر ، بل هي مظه

 
  التكلم بألسنة غري ثابتة تارخيياً      يرون أن ظاهرة    الذين الفريق اآلخر من كتاب النصارى     أما   و

  الـذي  - أحد شراح العهد اجلديد    – وليم باركلي    هممنرضوا بأدلة تعكس وجهة نظرهم ، ف      ويعا
 : فيقولوقف موقف الشاك الناقد من نص سفر األعمال الذي أورد هذه الظاهرة

 ؟ ال نعلم ، ولكن من املؤكد أن التالميذ اختربوا فيـضان             ٥ماذا حدث يوم عيد العنصرة    ( 
 .٦)الروح القدس بصورة مل يعهدوها من قبل

، أمـا قـضية     " ال نعلـم  : " قوله  بومل يعرض باركلي لقضية ألسنة النار بل توقف عندها          
حتها ، ويعزو األمر برمته إىل حالة مـن       التحدث بلغات خمتلفة فإنه يقف منها موقف املشكك من ص         

                                                   
 املختلطة بني الشرق واليونان ، وقد تعاقب عليها منـذ القـدم              مدينة كانت تقع يف إقليم أسيا الروماين ، عرفت حبضارا          :أفسس ١

حكومات عدة إىل أن وقعت بيد اإلسكندر األكرب ومنه إىل الرومان حيث أصبحت فيما بعد من أهم املدن الرومانية ، وكانت مركزاً                      
. ها يف مصاف املدن الغنية بني الواليات الرومانيـة        لعبادة اإلهلة ديانا ، وكانت عبادا وهيكلها يدران على املدينة دخالً كبرياً مما جعل             

 )٣٥٠ – ٣٤٧/ ١(دائرة املعارف الكتابية: انظر
 ٧ -١: ١٩أعمال ٢
 .يقصد كاتب سفر األعمال ٣
 )٣٤ -٣٣(مواهب الروح القدس ص ٤
. نية معناها اجتماع أو حمفل    الذي حل فيه الروح القدس على التالميذ ، ولفظة عنصرة لفظة عربا           عيد العنصرة هو نفسه يوم اخلمسني        ٥

 )٨٠/ ٣(معجم املصطلحات الكنسية: انظر
 )٣٧( ص- سفر أعمال الرسل–تفسري العهد اجلديد  ٦
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 ٣٠٧

      اهليام الروحي رمبا تكون قد غشت احلاضرين فاختلطت ألسنتهم بكالم غري مفهوم ، محلـه لوقـا                  
 :  على أنه حتدث بلغات خمتلفة ، يقول وليم باركلي- الذي مل حيضر الواقعة–

اضرين يف ذلك اليوم وجيب أال ننسى أن لوقا الذي كتب وصف ما حدث مل يكن أحد احل         ( 
وهو يصف ما حدث على اعتبار أن الرسل أُعطوا أن يتكلموا بلغات أجنبيـة ولكـن هـذا بعيـد              

 :االحتمال لسببني
 - انتشرت يف الكنيسة األوىل ظاهرة مل نزل نشاهدها وهي ظـاهرة الـتكلم بألـسنة               -١
 ١٤١رنثوسكو١ وقد خصص إصحاح كامل لوصف التكلم بألسنة يف          -٦: ١٩ ،   ٤٦ : ١٠أعمال

ولكن ما كان حيدث أن الشخص يف حالة هيام روحي كان يصدر فيضاً من كلمات غري مفهومـة                  
بلغة غري معروفة ، وكان املفهوم أن هذا الكالم بوحي من الروح القدس ، ولو أن هذا يبدو غريباً لنا                    

رياً ولكنـه فـضل      ، وبولس مل يوافق عليها كث      ٢لكن الناس كانوا يشتهون هذه العطية ويتوقون إليها       
: ١٤كورنثـوس   ١ –عليها الرسالة املفهومة ؛ حىت إذا ما دخل غريب ال يظن أنه بني مجاعة ذي                

 ، فالذين يتكلمون بألسنة يظهرون وكـأم        ١٣: ٢أعمال:  وهذا ما يتفق متاماً مع مانقرؤه يف       -٢٣
جح احتمال أن يكون هذا     ، وعلى هذا األساس فإننا نر     ٣سكارى يف نظر الذين مل يعرفوا هذه الظاهرة       

 .٤الفصل وصفاً للعطية الغريبة املشتهاة وهي التكلم بألسنة
 مل يكن هناك داعٍ للتكلم بلغات أجنبية ، فالفصل الذي حنن بصدده يقول بأن اجلمهور                -٢

 ، وهؤالء الدخالء عبارة عن األمم الذين تعبوا من          ٥كان مكوناً من مخسة من اليهود وعشرة دخالء       
هلة ، والذين زهدوا يف احلياة الالأخالقية ، فجاءوا إىل اجملمع ليتعلموا عن اإلله الواحد وطريق                تعدد اآل 

النقاوة ، مث آمنوا بالديانة اليهودية وبأسلوب احلياة اليهودي ، لذلك يف مجع كهذا مل يكن هناك داعٍ                  
ذين كانوا يف الـشتات يف      ألكثر من لغتني ، فمعظم اليهود كانوا يتكلمون اآلرامية ، وحىت أولئك ال            

بالد أخرى كانوا يتكلمون اللغة اليونانية ، وهي اللغة الدولية يف ذلك العصر ، فكل شخص يف العامل                  
 وال بد أما كانتا من      -كان يعرف اليونانية إىل جانب لغته األصلية ، وعلى ذلك فاليونانية واآلرامية           

                                                   
 . عن ظاهرة التحدث بلغات خمتلفةييشري إىل اإلصحاح الرابع عشر من رسالة بولس األوىل إىل كورنثوس  إذ فيها كالم تفصيل ١
 .لس يف رسالته املذكورة يتشوقون لنيل معجزة التكلم بألسنةكانت اجلماعة اليت حتدث إليهم بو ٢
 مفهومة ال ميكـن      غري خرىأوهذا يؤكد أن املذكور يف النص هو حالة من اهلذيان واهليام الروحي وإال فإن جمرد تكلم اإلنسان بلغة                    ٣
 .ن يظهره مبظهر السكران حىت يستهزئ احلاضرون بهأ
فاألول يعين اختالط األلسنة بكـالم غـري        " التكلم بلغات " و مصطلح   " التكلم بألسنة   " صطلح  يظهر أن وليم باركلي يفرق بني م       ٤

 والثاين يعين التكلم بلغة مغايرة للغة األم ، كانت جمهولة للشخص قبل حلـول               - كما يقول  –مفهوم عند االستغراق يف اهليام الروحي       
 .الروح القدس عليه

 .وفرت يل من سفر أعمال الرسلمل أجد هذا العدد يف النسخ اليت ت ٥
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 ٣٠٨

املقام ، لذلك نشك أن لوقا األممي خلط بني الـتكلم            كانتا كافيتني يف ذلك      -اللغات اليت نطقوا ا   
 .١)بألسنة والتكلم بلغات أخرى

 
واخلالصة أن مصطلح حلول الروح القدس أو معمودية الروح القدس تعين نيل الوعد الذي              
قطعه املسيح لتالميذه حبلول الروح القدس عليهم ، وهذه املعمودية أعطتهم القـوة ألداء شـهادام                

وحل على التالميذ يف    (: قوة وثبات كما جاء يف دائرة املعارف الكتابية عن الروح القدس          وأعماهلم ب 
 كنيسة واحدة جامعة ، وهو الذي مينحها القوة لتشهد للمـسيح             نييوم اخلمسني ، وجعل من املؤمن     

 قلب اإلنسان الذي يؤمن باملسيح  ويسكن فيـه          وهو الذي يرشدها إىل كل احلق ، وهو الذي جيدد         
 كمـا    ،  له ومطهراً إياه ، وهو الذي يعينه يف صراعه ضد اجلسد والعامل والشيطان             الً منه هيكالً  جاع
 .٢)ه يف العبادة ويف الصالةعيني

نأيت اآلن إىل املصطلح الثاين الذي ترتب على معمودية الروح القدس ، وهو امللء أو االمتالء                
 .من الروح القدس

 
 : امللء من الروح القدس

امللء بالروح القدس هو تأهيل للقيام خبدمة ما ، إما الـشهادة هللا             : (  فهيم عزيز    يقول القس 
أو اخلدمة يف الكنيسة ، أو دينونة العامل ، وعندما يقوم املؤمن بإحدى هذه اخلدم فإن الروح هو الذي                   

: ١٠ مىت – ٣يأخذ القيادة ويعطيه القوة يف العمل ، وذلك إمتاماً لوعد املسيح لتالميذه يف أيام جسده              
 فامللء إذاً ليس اختباراً جديداً ولكنه قيادة من الروح القدس يف مواجهة عمـل معـني                 -٢٠ -١٩

 .٤)يتطلب شهادة قوية للمسيح ، أو خدمة للكنيسة أو دينونة للعامل
وقد ورد يف سفر األعمال يف مواضع شىت اإلشارة إىل االمتالء من الروح القدس ، وميكـن                 

 : فيما يليإمجال هذه اإلشارات
فـامتألوا  : ( اإلشارة إىل امتالء مجيع الذين حل عليهم الروح القدس يف يوم اخلمسني              -١

 .٥)مجيعاً من الروح القدس

                                                   
 )٣٨ -٣٧( ص- سفر أعمال الرسل–تفسري العهد اجلديد  ١
 )١٤٨/ ٤(دائرة املعارف الكتابية  ٢
فحني يسلمونكم ال تموا كيف تتكلمون أو مـاذا تقولـون    : ( يشري إىل نص مىت الذي جاء فيه على لسان املسيح وصية لتالميذه             ٣

 ).ما تقولون ، فلستم أنتم املتكلمني بل روح أبيكم هو الذي يتكلم فيكمفإنكم يف تلك الساعة تلهمون 
 )٢٦(مواهب الروح القدس ص ٤
 ٤: ٢أعمال ٥
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 ٣٠٩

 أمـام   ١ امتالء بطرس من الروح القدس ، وكان ذلك يف خطبته اليت ألقاها يف اهليكـل               -٢
 قوة وباسم من فعلتما هـذا؟       بأية: واستدعوا بطرس ويوحنا وسألومها     : ( الشيوخ ورؤساء الكهنة    

 .٢...)فامتأل بطرس من الروح القدس وأجام
وفيما : (  امتالء التالميذ من الروح القدس بعد إطالق سراح بطرس ويوحنا من السجن              -٣

هم يصلون ارتج املكان الذي كانوا جمتمعني فيه وامتألوا مجيعاً بالروح القدس ، فأخذوا يعلنون كلمة                
 .٣)اهللا بكل جرأة
 اإلشارة إىل أن بعض أعضاء الكنيسة األوىل كانوا ممتلئني من الروح القدس ، وهـؤالء                -٤

 :املذكورون هم
استفانوس وهو رجل : (  كان مملوءاً بالروح القدس - أحد الشمامسة السبعة– استفانوس -

 . ٤)مملوء من اإلميان والروح القدس
 .٥)ئاً من الروح القدسفقد كان برنابا رجالً صاحلاً ممتل: (  برنابا -
أما شاول وقد صار امسه بـولس       : (  بولس ، وكان ذلك يف حتديه للساحر عليم يف قربص          -

 .٦...)فامتأل من الروح القدس ونظر إىل الساحر وقال
ويالحظ القس فهيم عزيز أن معىن االمتالء بالروح القدس يف سفر األعمال يتميز بأمور عدة               

القدس أمر يتكرر عدة مرات ، مثل بطرس الذي امتأل على األقل ثـالث              وهي أن االمتالء بالروح     ( 
 .٧ ويف كل مرة كان يشهد للمسيح بكل قوة-٣١: ٤ ، ٨: ٤ ، ٤: ٣أعمال-مرات

واألمر الثاين هو أن االمتالء كان حيدث عندما كان يقوم الفرد أو اجلماعة بعمـل حمـدد                 
 ..ل أو بولس الرسول عليم الساحركالشهادة بكالم اهللا ، أو الدينونة كما أدان شاو

 شخصاً أنه ممتليء بالروح القدس فإنه بعين أنه أعد للقيـام بعمـل              ٨وعندما يصف الكاتب  
 .٩)وبرنابا.. عظيم أو خدمة هامة يف الكنيسة كالسبعة الذين اختريوا

                                                   
 .من هذا البحث) ١٢٢( انظر هذه اخلطبة وما يتعلق ا ص ١
 ٨ -٧: ٤أعمال ٢
 ٣١: ٤أعمال ٣
 ٥٥: ٧ ، وانظر كذلك أعمال٥: ٦أعمال ٤
 ٢٤: ١١أعمال ٥
 ٩: ١٣أعمال ٦
 بقوة من   - املذكور يف هذا املوضع    – ليس فيه ذكر لالمتالء ، إال إن كان قصد القس أن بطرس شفى الكسيح                ٤: ٣ضع األول   املو ٧

 ٣١: ٤ فهو الذي ذكرته يف املنت عن امتالء بطرس بالروح القدس يف اهليكل ، واملوضع الثالـث                  ٨: ٤الروح القدس ، واملوضع الثاين      
 .اعة التالميذ من الروح القدس بعد إطالق سراح بطرس ويوحناهو كذلك املذكور عن امتالء مج

 .يقصد كاتب سفر األعمال ٨
 )٢٦ -٢٥(مواهب الروح القدس ص ٩
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 :دور احلواريني يف احلياة االجتماعية/ ثالثاً 
 بإمجال ، فهو يذكر اإلطـار       ؤمنة بعد املسيح  يصف سفر أعمال الرسل حياة اجلماعة امل      

العام الذي كان احلواريون وغريهم يعيشون فيه ، وأهم ما مييز تلك الفترة هي أن اجلماعـة املؤمنـة                   
 .كانت مهتمة بتلقي التعليم من احلواريني ، وكان اجلميع مواظباً على العبادة يف اهليكل

الشراكة والتعاون سائدة بني اجلماعـة املؤمنـة        أما من الناحية االجتماعية فقد كانت حياة        
 :يقول لوقا يف وصف حياة اجلماعة املؤمنة

، وعلى حيـاة الـشركة وكـسر اخلبـز           مون على تلقي تعليم الرسل    ووكان اجلميع يدا  (
 . وملا أجريت عجائب وعالمات كثرية على أيدي الرسل استولت الرهبة على كل نفس  والصلوات

مالكهم ا ميلكون ، ويبيعون أ     متحدين معاً فكانوا يتشاركون يف كل م        وكان املؤمنون كلهم  
 على احلضور إىل اهليكل يومياً      ن، ويداومو  ويتقامسون الثمن على قدر احتياج كل منهم      ،  ومقتنيام  
 . مسبحني اهللا، ويتناولون الطعام معاً بابتهاج وبساطة قلب ، ويكسرون اخلبز يف البيوت بقلب واحد
، وكان الرب كل يـوم يـضم إىل اجلماعـة الـذين              قون استحساناً لدى الشعب كله    وكانوا يال 
 .١)خيلصون

ويقول لوقا يف موضع آخر واصفاً التركيب االجتماعي لتلك اجلماعة ، وما كان يقوم بـه                
 :احلواريون من أجل تنظيم شؤوم

ل إن شيئاً مما عنـده      ، ومل يكن أحد يقو      وكانت مجاعة املؤمنني قلباً واحداً ونفساً واحدة       (
   ، وكان الرسل يؤدون الشهادة بقيامة الـرب يـسوع          ، بل كان كل شيء عندهم مشتركاً       هو له 

ن مجيع من كان    ؛ أل  ، فلم يكن فيهم حمتاج     عمة عظيمة حتل على مجيعهم    ن، و  وقوة عظيمة تصحبها  
 وهو يوزعونه على كل      ، لهلم حقول أو بيوت كانوا يبيعوا ويأتون بثمنها فيضعونه عند أقدام الرس           

 .٢)حمتاج بقدر حاجته
وقد كان احلواريون حريصني على تنظيم شؤون تلك اجلماعة دينياً واجتماعياً ، بتلقينـهم              
التعاليم ، وتوفري احتياجات كل فرد منهم ، وملا رأوا أن أعباء التنظيم االجتماعي تشغلهم عن التنظيم                 

اعدين هلم يعاونوم يف تنظيم األمور االجتماعية ، يقول كاتب          الديين تشاوروا فيما بينهم الختيار مس     
 :سفر األعمال

؛ ألن أراملـهم مل      وإذ تكاثر التالميذ يف تلك األيام احتج اليهود اليونانيون على العربانيني          (
   :، فدعا الرسل االثنا عشر مجاعة التالميذ وقالوا هلـم          يكن حيصلن على نصيب من اإلعانات اليومية      

، فاختاروا أيها اإلخوة سبعة رجال منكم هلم         ن نترك حنن كلمة اهللا لنقوم بتوزيع اإلعانات       يصح أ ال  
                                                   

 ٤٧ -٤٢: ٣ مالأع ١
 ٣٧ -٣٢: ٤مال أع ٢
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فنداوم على ما حنن  ، أ  ، فنعينهم ليقوموا ذه املهمة     ، ممتلئني من الروح القدس واحلكمة      شهادة حسنة 
 .الصالة وخدمة الكلمة

 وهو رجل مملؤ من     ١لى استفانوس ، ووقع االختيار ع     فاستحسنت اجلماعة كلها هذا الرأي    
 ٧، ونيقوالس  ٦، وبرميناس  ٥، وتيمون  ٤، ونيكانور  ٣، وبروخوس  ٢، وفيلبس  اإلميان والروح القدس  

، فـزادت    ، فصلوا ووضعوا أيديهم عليهم     ، وقدمت اجلماعة هؤالء السبعة للرسل      األنطاكي املتهود 
 .٨)، وأذعن لإلميان جمموعة كبرية من الكهنة ، وتكاثر عدد التالميذ يف أورشليم كلمة اهللا انتشاراً

 يف الكنيـسة ، وكـان       ٩يعترب هذا النص من سفر األعمال التأصيل الفعلي لوظيفة الشماس         
السبب يف تعيني هؤالء املعاونني هو ما ذكره كاتب سفر األعمال يف مفتتح حديثه مـن احتجـاج                  

                                                   
ن خـارج فلـسطني   تاج ، ويقال إنه كان يهودياً ذا ثقافة يونانية ، فهو ينتمي إىل اليهود الذين كانوا يعيشو       : معىن امسه   : استفانوس ١

والذين يتميزون عن اليهود الفلسطينيني احملافظني بنظرم األوسع للحياة بسبب ثقافتهم األكثر حترراً ، ويقول التقليـد إن اسـتفانوس                    
كان أحد السبعني ، وقد ذكرت قصته يف سفر األعمال باعتباره أول شهيد من أتباع املسيح ، وقد أجريت على يديه بعض املعجزات                        

ان سبب استشهاده هو موقفه من بعض اليهود الذين عارضوا املعجزات اليت كان جيريها ، ووشوا به إىل جملـس الكهنـة بتهمـة                        وك
التجديف على الناموس فقبض عليه ، وهناك أمام اجمللس ألقى استفانوس خطبة طويلة حتدث فيها عن الناموس ، وحتدى رؤساء الكهنة                      

انظر قـصة   . م استفانوس حىت املوت ، فكان بذلك أول من قتل من أتباع املسيح بسبب االضطهاد                وكانت عاقبة تلك اخلطبة أن رج     
 )٢١٠ – ٢٠٧/ ١(دائرة املعارف الكتابية :  ، وانظر يف ترمجته ٦٠ -١: ٧ ، ١٥ -٧: ٦استفانوس يف سفر األعمال

 أن فيلبس بعد تشتت املؤمنني من       ١٧ -٤: ٨ر األعمال يعرف باسم فيلبس املبشر متييزاً له عن فيلبس احلواري ، ويذكر سف           : فيلبس ٢
أورشليم إبان االضطهاد الذي وقع عليهم قد ذهب إىل مدينة يف  السامرة وبشر أهلها ، وملا مسع الرسل يف أورشليم بذلك أرسلوا إىل                        

 - اخلصي –زير ملكة احلبشة     قصة فيها تعميد فيلبس لو     ٤٠ -٢٦: ٨هناك بطرس ويوحنا فعمدوا أهلها ، ويذكر كذلك سفر األعمال         
وانظر قصة تعميد فيلبس لوزير ملكة احلبشة وما عليها من تعليقات           ) . ١٣٠ -١٢٩/ ٦(دائرة املعارف الكتابية  : انظر يف ترمجة فيلبس     

 .من هذا البحث ) ٤١٣(ص
 نيقوميديا ومات شهيداً يف أنطاكية      نه أصبح أسقفاً يف   عة املرمنني ، ويقول تقليد كنسي إ      قائد الكورس أو مجا   : معىن االسم :بروخوس ٣

 )١٤٦/ ٢(دائرة املعارف الكتابية: انظر. وال يعلم عنه أكثر من هذا 
 )٨/١١٧(دائرة املعارف الكتابية : انظر. اسم يوناين معناه منتصر ، وال يعلم عن نيكانور هذا أي شيء غري ما ذكر عنه هنا: نيكانور ٤
دائـرة املعـارف الكتابيـة      : انظر. رجح أنه كان يهودياً ، وال يعرف عنه غري ما ذكر عنه هنا            اسم يوناين يعين مكرم ، وي     : تيمون ٥
)٢/٤٢١( 
. اسم يوناين خمتصر من برمينيداس ، ويقول تقليد كنسي إنه استشهد يف فيليب يف عهد تراجان ، وال يعلم عنه أكثر من هذا                      : برميناس ٦

 )٢/١٤٢(دائرة املعارف الكتابية: انظر
انظر دائرة املعارف الكتابية    . وال يعلم عنه أكثر من هذا املذكور يف سفر األعمال           . اسم يوناين معناه منتصر على الشعب       : السنيقو ٧
)١١٧/ ٨( 
 ٧ -١: ٦أعمال  ٨
ية األسقفية والقسيس :  الشماس كلمة سريانية األصل تعين خادم ، ودرجة الشماسية يف الكنيسة هي آخر درجات الكهنوت الثالث                   ٩

والشماسية ، وال يكلف الشماس بأي وظيفة كهنوتية بل وظيفته األساسية هي مساعدة األسقف يف تنظيم اهلبات والعطايا للكنيـسة                     
ويف بعض العصور الكنسية صار لبعض الشمامسة بعض النفوذ على قدر ارتباطهم بأساقفتهم إال أن هذا النفوذ تقلص كثراً يف القـرون       

 )٨٣ – ٨٠/ ٢( املصطلحات الكنسية معجم: انظر. األخرية
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يف توزيع األعطيات ، يقول ولـيم بـاركلي         اليهود اليونانيني على العربانيني بسبب خبسهم حقوقهم        
 :تعليقاً على ذلك

 ، أما يهود أورشـليم      ١يهود أورشليم ويهود فلسطني   : لقد كان هناك نوعان من اليهود       ( 
فهم أولئك الذين كانوا يتكلمون اآلرامية املنحدرة من لغتهم األصلية ، وكـانوا يفخـرون بـأم                        

اآلخرون فكانوا من بالد أخرى ، جاءوا يـوم اخلمـسني وبقـوا يف              مل خيتلطوا بأحد ، أما اليهود       
أورشليم واختربوا شخص املسيح ، وعدد كبري من هؤالء عاشوا خارج فلسطني أجياالً طويلة فنسوا               
لغتهم العربية وكانوا يتكلمون اليونانية ، وكان طبيعياً أن اليهود األصليني حيتقروم ألم أجنبيـون                

لتحيز عند توزيع الصدقات اليومية ، فشكت زوجات اليهود الاليت كـن يـتكلمن              ولقد ظهر هذا ا   
 .اليونانية إلمهاهلن عند التوزيع

والرسل أنفسهم مل يكن ممكناً أن ينشغلوا ذه األمور ؛ لذلك انتخبوا سبعة لالهتمام ـذا                
 .٢)األمر

ني من الـروح القـدس      وقد اشترط احلواريون يف اختيار هؤالء املساعدين أن يكونوا مملوئ         
 .واحلكمة ، حىت يكون ذلك ادعى إلخالصهم يف العمل ونشاطهم فيه

 
 :اآليات املنسوبة إىل احلواريني/ رابعاً

يقصد باآليات هنا تلك األمور اخلارقة للعادة واليت ذكر سفر األعمال أا حدثت للحواريني               
 :وميكن تقسيم هذه اآليات إىل قسمني رئيسني

 .لى أيدي الرسل حنو شفاء األمراض وإخراج الشياطني قسم جيري ع-
 . وقسم آخر جيري للرسل مثل إنقاذ املالئكة هلم أو لبعضهم من السجن-

 .٣ويطلق على هذه اآليات أمساء أخرى هي العجائب والقوات ، وكلها تدل على نفس املعىن

ن ، وما يلقنونـه     واهلدف من هذه اآليات هو الربهنة على صدق ما كان يشهد به احلواريو            
 .للناس من تعاليم املسيح 

 جيريها ، خاصـة     وعلى ذلك ميكن اعتبار هذه اآليات امتداداً لآليات اليت كان املسيح            
 عن تلك الـيت كـان       - يف إطارها العام   –إذا الحظنا أن هذه اآليات اليت جرت للحواريني مل خترج           

 .جيريها املسيح 
                                                   

 . يهود غري فلسطني أو خارج فلسطني ، ألن الكالم ال يستقيم بغري ذلك:  ولعلها هكذا يف طبعة الكتاب ١
 )٨٦( ص- سفر أعمال الرسل–تفسري العهد اجلديد  ٢
 )٢٠(انظر مواهب الروح القدس ص ٣
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 قد أرسل حوارييه إبان وجوده معهم ليشفوا املرضى          كان  إن املسيح    ١وقد سبق القول  
مث مجع يسوع االثين عـشر      : ( وخيرجوا الشياطني من األجساد ، ومن ذلك ما أورده لوقا يف إجنيله             
، وأرسلهم ليبشروا مبلكوت اهللا      ومنحهم قدرة وسلطة على مجيع الشياطني وعلى األمراض لشفائها        

 .٢)ويشفوا

وعد تالميذه بأن من آمن تالزمه آيات منها شـفاء          ه أن املسيح    ويذكر مرقس يف آخر إجنيل    
  - كما يعتقد النـصارى –املرضى وطرد الشياطني ، وكان ذلك يف لقائه م بعد قيامته من األموات             

 ع وبشروا اخلليقة كلها باإلجنيل     اذهبوا إىل العامل أمج   (  :جاء يف إجنيل مرقس منسوباً إىل املسيح        
: ص ، ومن مل يؤمن فسوف يدان ، وأولئك الذين آمنوا تالزمهم هذه اآليـات                من آمن وتعمد خل   

بامسي يطردون الشياطني ، ويتكلمون بلغات جديدة عليهم ويقبضون على احليات ، وإن شربوا شراباً     
 .٣)قاتالً ال يتأذون البتة ، ويضعون أيديهم على املرضى فيتعافون

يات اليت وعد ا املؤمنون ليس املراد منها العموم          ويرى فريق من النصارى أن أمثال هذه اآل       
بل كان املقصود منها احلواريون وعهدهم ، فتلك اآليات حدثت يف عصر احلواريني هلدف معني هو                
الربهنة على صدق تعليم احلواريني عن املسيح ، وتثبيت إعالن الشهادة يف العهد اجلديـد ، لـذلك                  

 تعليم احلواريني وتبشريهم ، يقول القس فهيم عزيز تعليقاً على           يالحظ أن هذه اآليات مل تنفصل عن      
 :نص إجنيل مرقس السابق 

 بل ربطها يف احلقيقـة بـالكرازة        ٤يف هذا املوضع مل يربط السيد اآليات بالروح القدس        ( 
 إذ يصرح أن اآليات والعجائب جتري       ٤٣: ٢بواسطة املؤمنني ، وهذا األمر يؤيده ما جاء يف أعمال         

 ، وعندما وجد التالميذ أنفسهم وسط حبر من الشك والعداوة واالضطهاد صلوا             ٥يدي الرسل على أ 
 جنـد أن الرسـل كـانوا    -١٢: ٥،  ويف أعمال  - ٢٩: ٤ أعمال – ٦ألجل هذه العجائب واآليات   

                                                   
 .ريني سلطة شفاء األمراض للحوارينيمن هذا البحث فهناك تفصيل إعطاء احلوا) ٢٧٦( انظر ص ١
  ٢ -١: ٩لوقا٢
 ١٨ -١٥: ١٦مرقس ٣
ربط اآليات بالروح القدس هو اخلط العام الذي اختذه بولس يف رسائله ، فجميع اآليات اليت وقعت يف عهد الرسل يرى بولس أـا                         ٤

وح القدس واآليـات املنـسوبة إىل احلـواريني         من مواهب الروح القدس ، لذلك جند أن طائفة من النصارى ممن تناولوا موضوع الر              
مفهومهـا يف رسـائل بـولس         : أوهلما مفهوم اآليات يف سفر األعمال ، والثاين         : وغريهم جندهم يتحدثون عن مفهومني أساسيني       

 وهـو   ه بولس  ضمن اإلطار الذي وضع    - وهلم –وحياول بعضهم ربط املفهوم األول بالثاين ، فيجعل اآليات اليت جرت من احلواريني              
الربط بينها وبني الروح القدس ، مع أن غالبية النصوص اليت ذكرت اآليات منسوبة إىل احلواريني يف سفر األعمال مل تربط بني وقوعها                       

 .وبني الروح القدس ، بل ربطت بينها وبني الربهنة على حقيقة تعاليم املسيح كما يقول القس عزيز فهيم باألعلى
 ٤٣: ٢أعمال)  وملا أجريت عجائب وعالمات كثرية على أيدي الرسل استولت الرهبة على كل نفس: (نص سفر األعمال ٥
واآلن انظر يارب إىل ديدهم ، وهبنا حنن عبيدك أن نعلن كالمك بكل جرأة ، ومـد                 : ( نص سفر األعمال على لسان احلواريني        ٦

 ٣٠ - ٢٩: ٤أعمال) يدك للشفاء ، كي تجري معجزات وعجائب باسم فتاك القدوس يسوع
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 ، مما سبق جند أن هذه اآليات والعجائب ارتبطت بالرسل الـذين كـانوا               ١يقومون بآيات وعجائب  
 .٢)شهادم ، هي مل تنفصل عن الشهادة والكرازةيكرزون لتثبيت 

ويستشهد القس فهيم على أن اهلدف من إجراء اآليات للحواريني هو الربهنة على صـدق               
إن يسوع الناصـري    : ( تعليمهم مبا ورد يف خطبة بطرس يف يوم اخلمسني حني خاطب اجلمع قائالً              

 .٣)ده بينكم كما تعلمونرجل أيده اهللا مبعجزات وعجائب وعالمات أجراها على ي

وخيتم كالمه بالتأكيد على أن إجراء هذه اآليات على أيدي احلواريني كان ألم األسـس               
هذا كله يكشف لنا أن القوات والعجائب واآليـات يف العهـد            : ( اليت تبىن عليها الكنيسة ، يقول     

 يف املسيح يسوع     اجلديد كان هلا هدف خاص وغرض أساسي وهو يثبت اإلعالن اجلديد الذي ظهر            
 ٥ بأصبع اهللا  –إن كنت أنا بروح اهللا      :  خيرج الشياطني    ٤وقد قال يسوع نفسه ملن امه بأنه ببعلزبول       

 ، بل وعد تالميذه بأنه سيعطيهم أن        ٢٨: ١٢ مىت   - أخرج الشياطني فقد أقبل عليكم ملكوت اهللا       –
 ٦)يت تبىن عليها الكنيسةيعملوا قوات وآيات  وقد حدث ذلك ، وهذا ألم كانوا األسس ال

 
وبعد هذه املقدمة يف بيان املراد من اآليات اليت نسبت إىل احلواريني يف سفر األعمال سأذكر                

ما جيري على أيدي احلواريني ، وما جيري هلم  وسأبتديء مبا جيري من اآليات               : هذه اآليات بنوعيها    
 .  ، والتنبؤ بوقوع بعض األمورشفاء املرضى ، وإحياء املوتى: على أيدي احلواريني وهي 

    
 :شفاء املرضى) ١

كان قد أعطى حلوارييه سلطان شفاء األمراض يف حياتـه            يذكر العهد اجلديد أن املسيح    
 .٧وقد سبق احلديث عن ذلك

                                                   
 ١٢: ٥أعمال ) وجرت على أيدي الرسل معجزات وعجائب كثرية بني الشعب: ( نص سفر األعمال ١
 )١٩(مواهب الروح القدس ص ٢
 ٢٢: ٢أعمال ٣
قاموس : ر  انظ. كلمة معناها بعل األقذار ، وأصلها بعلزبوب ، وغريها اليهود إىل بعلزبول ، و هو أحد أكرب آهلة الوثنيني                    : بعلزبول   ٤

 )١٨٣(الكتاب املقدس ص
 .هذا التفسري إضافة من القس فهيم  ٥
 )٢٠ – ١٩(مواهب الروح القدس ص ٦
 )٢٧١( صدوار احلواريني يف حياة املسيحانظر مبحث أ ٧
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ويذكر سفر األعمال يف أكثر من موضع أن احلواريني أجروا آيات من هذا النوع ، فـشفوا                 
وا األرواح النجسة من كثريين ، وأكثر ما ينسب سفر األعمـال هـذه              كثرياً من املرضى ، وأخرج    

 :األمور إىل بطرس ، يقول كاتب السفر
، وكانوا كلهم جيتمعون     وجرت على أيدي الرسل معجزات وعجائب كثرية بني الشعب        ( 

، بـل كـان      ، ومل جيرؤ أحد من خارج على االنضمام إليهم         بقلب واحد يف قاعة سليمان باهليكل     
 كـان ، و  ، وأخذ عدد املؤمنني بالرب يزداد بانضمام مجاعات من الرجال والنساء           عب يشيد م  الش

الناس حيملون املرضى على فرشهم وأسرم إىل الشوارع لعل ظل بطرس عند مروره يقع على أحـد                 
رضى ، بل كانت اجلموع من املدن والقرى اجملاورة يأتون إىل أورشليم حاملني امل             منهم فينال الشفاء  

 .١)ونألرواح النجسة فكانوا مجيعاً يربأواملعذبني با
 : من قبل قصة شفاء بطرس للكسيح أمام اهليكل فقال- كاتب السفر –وقد ذكر 

وذات يوم ذهب بطرس ويوحنا إىل اهليكل لصالة الساعة الثالثة بعد الظهر ، وعند بـاب                ( 
الدته ، حيملونه كل يوم ويـضعونه       اهليكل الذي يسمى الباب اجلميل كان جيلس رجل كسيح منذ و          

هناك ليطلب صدقة من الذين يف اهليكل ، فلما رأى بطرس ويوحنا داخلني طلب منهما صدقة فنظرا                 
انظر إلينا ، فتعلقت عيناه ما منتظراً أن يتصدقا عليه بـشيء ، فقـال               : إليه ملياً ، وقال له بطرس     

باسم يسوع املسيح الناصـري قـم       : ي  ال فضة عندي وال ذهب ، ولكين أعطيك ما عند         : بطرس
وامش ، وأمسكه بيده اليمىن وأقامه ، فدبت القوة حاالً يف رجليه وكعبيه ، فوقف قافزاً وبدأ ميـشي                   
ودخل معهما إىل اهليكل وهو ميشي ويقفز فرحاً ويسبح اهللا ، ورآه مجيع احلاضـرين وعرفـوا أنـه                   

 .٢)جلميل فأخذم الدهشة واحلرية مما حدث لهاملستعطي الكسيح الذي تعود أن يقعد أمام الباب ا
 :وذكر سفر األعمال كذلك أن بطرس شفى مشلوالً امسه إينياس يف مدينة لدة 

 ووجد هنـاك    ٣وبينما كان بطرس يتنقل من مكان إىل مكان زار الساكنني يف مدينة لدة            ( 
يا إينياس شفاك يسوع    :  له    مضت عليه مثاين سنوات وهو طريح الفراش ، فقال         ٤مشلوالً امسه إينياس  

                                                   
 ١٦ -١٢: ٥أع  ١١
 ١٠ -١: ٣أعمال ٢
 قدمي فقد فتحها حتتمس الثاين فرعون مصر حنـو          مدينة على السهل الساحلي يف فلسطني ، تعرف حديثاً باسم اللد ، هلا تاريخ             : لدة ٣

، ويذكر كذلك أن شامر من بين أفعل من سبط بنيامني أعاد بناءها وحتصينها بعد العـودة مـن الـسيب البـابلي                         ) م.ق١٤٦٥(سنة  
، قبـل أن يفتحهـا      وتعاقب عليها بعد ذلك حكومات عدة يف عصور خمتلفة من املكابيني والرومان إىل أن استقر أمرها بيد الرومان                   

، مث  ) م١١٩١(العرب املسلمون يف القرن السابع ، مث استوىل عليها الصليبيون ، واستعادها صالح الدين األيويب بعد معركـة حطـني                   
 )٣٤/ ٧(دائرة املعارف الكتابية: انظر. دمرها املغول بعد ذلك ، وهي يف العصر احلديث مدينة مزدهرة يف فلسطني 

 )٥٧٤/ ١(دائرة املعارف الكتابية: انظر.  معناه محد ، وال يعرف عنه شيء اسم يوناين: إينياس ٤
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 مجيعاً ، فرجعـوا إىل      ١املسيح ، قم ورتب سريرك بنفسك ، فقام يف احلال ورآه سكان لدة وشارون             
 .٢)الرب

 

 :إحياء املوتى) ٢
وقد وردت هذه اآلية مرة واحدة يف سفر األعمال منسوبة إىل بطرس ، حيث أقام فتاة مـن            

 :يافا امسها طابيثا ، جاء يف سفر األعمال

غزالة ، كان يشغلها دائماً فعل اخلري       : وكان يف مدينة يافا تلميذة امسها طابيثا ومعىن امسها          (
ومساعدة الفقراء ، وحدث يف ذلك الوقت أا مرضت وماتت ، فغـسلوها ووضـعوها يف غرفـة                  

ـ       ٣ومسع التالميذ يف يافا   . بالطبقة العليا  لوا إليـه   أن بطرس يف لدة ، وإذ كانت يافا قريبة من لدة أرس
 .تعال وال تتأخر ، فقام وذهب: رجلني يطلبان إليه قائلني

 وملا وصل قادوه إىل الطبقة العليا فتقدمت إليه مجيع األرامل باكيات يعرضن بعضهن بعض              
األقمشة والثياب مما كانت غزالة ختيطه وهي معهن ، فطلب بطرس إىل مجيع احلاضرين أن خيرجـوا                 

يا طابيثا قومي ، ففتحت عينيهـا ، وملـا رأت           : لتفت إىل اجلثة وقال      مث ا  ٤من الغرفة وركع وصلى   
 .بطرس جلست فمد يده إليها وساعدها على النهوض

 مث دعا القديسني واألرامل وردها إليهم حية ، وانتشر خرب هذه املعجزة يف يافا كلها ، فآمن                 
 .٥)بالرب كثريون ، وبقي بطرس يف يافا عدة أيام عند دباغ امسه مسعان

 

                                                   
 مشال ر الربقوق وجنوب جبل الكرمل ، اشتهرت خبصوبة أرضها           - يف فلسطني  –سهل شارون منطقة يف السهل الساحلي       : شارون ١

) ٣٦٠(أطلس الكتاب املقدس ص   : انظر. واحل فيها   وصالحيتها للزراعة والرعي منذ القدم ، وتشتهر يف العصر احلديث بكثرة مزارع امل            
 )٤٨٨ - ٤٨٧/ ٤(و دائرة املعارف الكتابية 

 ٣٥ -٣٢: ٩أعمال ٢
 ميالً من أورشليم ، كانت امليناء الرئيسي لفلسطني منـذ           ٣٥مدينة ساحلية يف فلسطني ، تقع على البحر املتوسط ، على بعد             : يافا ٣

، وأصبحت بعد ذلك حتت إمرة      ) م.ق١٤٣٢ -١٤٩٠(قد فتحها حتتمس الثاين فرعون مصر       القدم ، تعاقب عليها حكومات عدة ، ف       
سبط دان ، وحكمها الفلسطينيون بعد ذلك ، مث حكمها النيب داود ومن بعده ابنه سليمان ، ويف زمن احلـروب الـصليبية تـداوهلا                         

نسية ، مث بيد اإلجنليز فاألتراك ، وهي اليوم تكون اجلزء اجلنـويب             املسلمون والصليبيون مراراً ، مث وقعت بيد الفرنسيني أثناء احلملة الفر          
 )٢٣٦ -٢٣٥/ ٨(و دائرة املعارف الكتابية ) ٣٩٣(أطلس الكتاب املقدس ص: انظر. من تل أبيب 

 إذن فلم يكن     صلى بطرس ،   - كلمة عربية معناها غزالة    –وقبل أن يتحدث إىل طابيثا      : ( يقول وليم باركلي تعليقاً على هذه الفقرة         ٤
) بطرس يعمل هذه األعمال بقوته بل بقوة يسوع املسيح سيده ، ومل يدع بطرس أبداً أنه كان يعمل بقوته ، لكنه جمرد موصل لقوة اهللا                        

 ) ١٢٧( ص- أعمال الرسل–تفسري العهد اجلديد 
 ٤٣ -٣٦: ٩أعمال ٥
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 :التنبوء ببعض األمور) ٣
يذكر سفر األعمال أن بطرس تنبأ مبوت سفِّرية زوجة حنانيا ، وكانت هي وزوجها قـد                 

باعا حقالً هلما وأخفيا جزءاً من الثمن وجاءا بالباقي إىل احلواريني زاعمني أن هذا هو كل مثن احلقل                  
 :جاء يف سفر األعمال

جته سفِّرية فباع حقالً كان ميلكه واحتفظ لنفسه جبزء         ولكن رجالً امسه حنانيا اتفق مع زو      ( 
يا حنانيا ملـاذا    : من الثمن بعلم من زوجته وجاء مبا تبقى ووضعه عند أقدام الرسل ، فقال له بطرس               

مسحت للشيطان أن ميأل قلبك ، فكذبت على الروح القدس ، واحتفظت لنفسك جبـزء مـن مثـن            
عد بيعه أما كان لك حق االحتفاظ بثمنه؟ ملاذا قـصدت يف            احلقل؟ أما كان بقي لك لو مل تبعه؟ وب        

قلبك أن تغش؟ إنك مل تكذب على الناس بل على اهللا ، فما أن مسع حنانيا هذا الكالم حىت سـقط                     
أرضاً ومات ، فاستولت الرهبة الشديدة على مجيع الذين عرفوا ذلك ، وقام بعض الشبان وكفنـوا                 

 .حنانيا ومحلوه إىل حيث دفنوه

: د حنو ثالث ساعات حضرت زوجة حنانيا وهي ال تدري مبا حدث ، فسأهلا بطـرس               وبع
ملـاذا اتفقـت مـع      : نعم ذا املبلغ ، فقال هلا بطرس        : أذا املبلغ بعتما احلقل؟ فأجابت      : قويل يل 

زوجك على امتحان روح الرب؟ ها قد وصل الشبان الذين دفنوا زوجك إىل الباب ، وسيحملونك                
فوقعت حاالً عند قدمي بطرس وماتت ، وملا دخل الشبان وجدوها ميتة فحملوا جثتها              أنت أيضاً ،    

ودفنوها إىل جوار زوجها ، فاستولت الرهبة الشديدة على الكنيسة كلها ، وعلى كل من مسعوا ذلك                 
 ١)اخلرب

                                                   
 ١١ -١: ٥أعمال ١
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هذا ما يتعلق باآليات اليت جرت على أيدي احلواريني وورد ذكرها يف سفر األعمال ، أمـا                 
 :يات اليت جرت هلم فهي كما يلياآل

 :حلواريني من السجنإنقاذ املالك ا
يذكر سفر األعمال أن اآليات اليت كان احلواريون جيروا أغضبت رؤساء الكهنة من اليهود              

 .فأمجعوا على سجن هؤالء ، فلما فعلوا جاء مالك وأخرجهم من السجن 

 :  ائب وإميان الكثريين مبا يدعون إليهيقول لوقا بعد ذكره إجراء احلواريني لآليات والعج

إال أن رئيس الكهنة ومجاعة املنتمني إىل مذهب الصدوقيني مألم الغرية من الرسل فقبضوا              ( 
عليهم وألقوهم يف السجن العام ، ولكن مالكاً من الرب فتح أبواب الـسجن يف الليـل وأطلقهـم       

 بشارة احلياة اجلديدة كاملة ، فأطاعوا وذهبـوا إىل          اذهبوا إىل اهليكل وقفوا معلنني للناس     : وقال هلم 
اهليكل باكراً عند الفجر و بدأوا يعلمون ، بينما عقد اجمللس اجتماعاً بدعوة مـن رئـيس الكهنـة                   
ومجاعته ، حضره شيوخ إسرائيل مجيعاً ، وأمروا بإحضار الرسل من السجن ، ولكـن احلـراس مل                  

بواب السجن مغلقة بإحكام واحلراس واقفني أمامها ، ولكن         وجدنا أ : جيدوهم فرجعوا خيربون قائلني   
ملا فتحناها مل جند يف الداخل أحداً ، فسيطر الذهول على قائد حرس اهليكل وعلى رؤساء الكهنة ملا                  

 .١)مسعوا هذا الكالم

فلما مثلـوا أمـام     ( ويذكر لوقا بعد ذلك أن قائد احلرس ذهب وأحضر الرسل بغري عنف             
 أمرناكم بشدة أال تعلموا ذا االسم ولكـنكم قـد مـألمت             ( : رئيس الكهنة قائالً   اجمللس استجوم 

ينبغـي أن  :   فأجاب بطرس والرسـل يدون أن حتملونا مسؤولية سفك دمه ،  أورشليم بتعليمكم وتر  
، ولكـن اهللا     نتم معلقني إياه على اخلشبة    أ، إن إله آبائنا أقام يسوع الذي قتلتموه          يطاع اهللا ال الناس   

  ٢، وحنن نشهد على هـذا      سرائيل التوبة وغفران اخلطايا   فعه إىل ميينه وجعله رئيساً وخملصاً ليمنح إ       ر
 .وكذلك يشهد الروح القدس الذي وهبه اهللا للذين يطيعونه

 .٣)وملا مسع اجملتمعون هذا الكالم اشتد غضبهم وقرروا أن يقتلوا الرسل

لس من مغبة قتلهم ، واقترح علـيهم أن         ويذكر لوقا أن أحد أعضاء اجمللس تدخل وحذر اجمل        
فعمل أعضاء اجمللس ذه النصيحة واستدعوا الرسل فجلـدوهم وأمـروهم أال            ( يتركوهم وشأم   

يعلموا باسم يسوع مث أطلقوهم ، ولكن الرسل خرجوا من اجمللس فرحني ألم اعتربوا أهالً ألن يلقوا   
                                                   

 ٢٤ -١٧: ٥أعمال ١
على هذه القضايا يف الباب الثاين من هذا البحث حيث أوردت شهادام الواردة يف العهد اجلديـد                 انظر تفصيل شهادات احلواريني      ٢

 .على قضايا الصلب والفداء والقيامة وغريها
 ٣٢ -٢٨: ٥أعمال ٣
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كل ويف البيوت يعلمون ويبـشرون باملـسيح بـال          اإلهانة من أجل يسوع ، وكانوا كل يوم يف اهلي         
 ١)انقطاع

 

 :إنقاذ املالك بطرس من السجن
يذكر سفر األعمال قصة أخرى فيها إنقاذ مالك لبطرس من السجن الـذي أودعـه فيـه                 

 يضطهد بعض أفراد الكنيسة ، فقتـل        ٢يف ذلك الوقت بدأ امللك هريودس     : ( هريودس ، يقول لوقا     
سيف ، وملا رأى أن هذا يرضي اليهود قرر أن يقبض علـى بطـرس أيـضاً               يعقوب شقيق يوحنا بال   

وكان ذلك يف أيام عيد الفطري ، فلما قبض عليه أودعه السجن حتت حراسة أربع جمموعـات مـن                   
احلراس ، تتكون كل جمموعة منها من أربعة جنود ، كان ينوي أن يسلمه إىل اليهود بعد عيد الفصح                    

 .الكنيسة فكانت ترفع الصالة احلارة إىل اهللا من أجلهفأبقاه يف السجن  أما 

ويف الليلة اليت كان هريودس قد نوى أن يسلم بطرس بعدها كان بطرس نائماً بني جنـديني                 
مقيداً بسلسلتني ، وأمام الباب جنود حيرسون السجن ، وفجأة حضر مالك من عند الرب فـامتألت                 

قم سريعاً ، فسقطت السلسلتان     : جنبه وأيقظه وقال  غرفة السجن نوراً ، وضرب املالك بطرس على         
الـبس رداءك واتـبعين       : شد حزامك والبس حذاءك ، ففعل ، مث قال لـه          : من يديه ، فقال املالك      

فخرج بطرس يتبع املالك وهو يظن أنه يرى رؤيا ، وال يدري أن ما جيري على يد املالك أمر حقيقي                     
انية ، وملا وصال إىل باب السجن احلديدي الذي يؤدي إىل املدينـة         واجتازا نقطة احلراسة األوىل مث الث     

انفتح هلما من ذاته فخرجا ، وبعدما عربا شارعاً واحداً فارقه املالك حاالً ، عندئذ استعاد بطرس وعيه  
 .٣)اآلن أيقنت أن الرب أرسل مالكه فأنقذين من قبضة هريودس ومن توقعات شعب اليهود: فهتف 

 بطرس ذهب بعد ذلك إىل بيت أم مرقس وعلم اجملتمعون هناك مبـا حـدث                     وخيرب لوقا أن  
ما الذي جرى لبطرس؟ وملا أمر : وملا طلع الصباح حدثت بلبلة عظيمة بني اجلنود وأخذوا يتساءلون (

 .                               ٤)هريودس باستدعائه ومل جيده أجرى حتقيقاً مع احلراس وأمر بإعدامهم

 

 

 
                                                   

 ٤٢ - ٤٠: ٥أعمال ١
 )١٧١(هو هريودس أغريباس وقد سبقت ترمجته ص ٢
 ١١ -١: ١٢أعمال ٣
 ١٩ - ١٨: ١٢أعمال ٤
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 :موقف نقاد النصارى من املواقف السابقة
 هو مما ذكر يف سفر      كل ما سبق ذكره من مواقف وأدوار للحواريني بعد رفع املسيح            

أعمال الرسل الذي يعترب الوثيقة التارخيية الرئيسة لتأريخ أعمال احلواريني واألدوار اليت قاموا ا بعد               
 .املسيح 

لسفر وأنه أحد مقومات العهد اجلديد ، وعلى ذلك فكل          والنصارى يعتقدون بقدسية هذا ا    
 .ما ذكر فيه يؤخذ بالتسليم والتقديس

ولكن نقاد النصارى هلم مواقف خمتلفة إزاء سفر األعمال وما ورد فيه من أمور منسوبة إىل                
 .احلواريني
ـ           ف ث ريى املؤرخ ول ديورانت أن مثة شك يف نسبة هذا السفر إىل لوقا كاتب اإلجنيـل الثال

 كتابة السفر كما يرى ديورانـت هـو         يفوالسبب  ) م٦٣(كما أن نسخته األصليه ألفت حوايل سنة      
أن الكتاب قد ضمت إليه أجزاء أخرى كتبها مؤلـف          ( ، ويرجح    تسكني عداء الرومان للمسيحية   

، ولكن قصته األساسية ميكن      ، ويكثر يف هذا السفر ذكر خوارق الطبيعة        آخر جاء بعد مؤلفه األول    
 .١)عتبارها تارخياً صحيحاًا

وأما ما ذكر يف سفر األعمال من قصص تتعلق حبياة احلواريني وأدوارهم اليت قاموا ا بعـد                 
 مل  - سفر األعمـال   – فإن النقاد مل يتمكنوا من اجلزم بصحتها ألن الوثيقة اليت تذكرها             املسيح  

واريني من األنشطة اليت قاموا ا       تسلم من التشكيك ، بل يقول بعض النقاد إن كل ما نسب إىل احل             
يف القدس والتحديات اليت واجهوها بقوة جيزم هؤالء النقاد بأن هذه األمور كلها مل تكن لتقع لسبب                 

 الذي كانـت تتهـدده املخـاطر         مباشر هو أن موقف هؤالء احلواريني كان كموقف املسيح          
شكل الذي يذكره سفر األعمال ، يقـول  ولذلك مل يكن من املمكن أن يقوموا مبثل ذلك النشاط بال        

 :شارل جنيرب
إننا نعلم متاماً أن احلواريني االثين عشر واألتباع املباشرين لعيسى مل يكونـوا ليـستطيعوا               ( 

القيام بنشاط يذكر يف القدس ، بل كان موقفهم هو موقف أستاذهم فيما مضى ، وكانت تتهددهم                 
لعسري أن نبني على وجه التحديد ما قام بـه أصـحاب            لذلك كان من ا    .... ٢األخطار اليت هددته  

 .عيسى اُألول من أعمال
                                                   

 .اهلامش) ٢٤١/ ١١(قصة احلضارة ١
 املذكورة يف األناجيل وسرية حوارييه املذكورة يف سفر أعمال الرسل جيعله مييل إىل ما يذكره شـارل                  إن املتأمل لسرية عيسى      ٢

  كما تصور األناجيل حياته كان يتنقل من مكان إىل مكان ، ويواجه حتديات اليهود ورؤساء الكهنة الذين كانوا     جنيرب ، فاملسيح    
 من صلبه وقتله ، وذلك يعين أن أتباعه         - حبسب األناجيل  –خرياً  يف كل فرصة ساحنة إىل أن متكنوا أ       تربصون به وحياولون اإليقاع به      ي

 =كانت تتهددهم املخاطر، ومع ذلك جند سفر األعمال يذكر مباشرة بعد أحداث القيامة والصعود اجتماع احلواريني ونـشاطهم يف                  
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لقد جتمعوا حول بطرس وحنا اللذين يبدو أنه قد انضم إليهما إخوة األستاذ يف زمن مبكـر                  
 إنه كان يعيش مع بطرس بني جمموعة        - وهو يعقوب األصغر   –إذ أن بولس نفسه يقول عن أحدهم        

 .من أتباع عيسى بالقدس
الب الظن أن هؤالء األتباع عاشوا عيشة متتاز باحليوية خالل إقامتهم يف املدينة املقدسـة               وغ

 .١)ومل يبتعدوا عنها كثرياً
 : مث يقول جنيرب بعد ذلك

مل يتبق لدينا أي معلومات ميكن االعتماد عليها عن حيـاة أصـحاب             وخالصة القول أنه    ( 
 وحىت هذه الفصول مل تصل إلينـا   ،أعمال الرسلعيسى املباشرين سوى الفصول األوىل من جمموعة        

 .٢)إال يف نسخة ختتلف كثرياً وبصورة تدعو إىل الشك عن النص األول
وما يتعلق باآليات اليت أجراها احلواريون فإن شارل جنيرب ينفي وقوعها اسـتناداً إىل ذلـك      

 :الغموض الذي حييط بسرية احلواريني فيقول
 ، واملـرجح أـم مل       ٣العتقاد بأم مل يقوموا بأعمال خارقة     وإن هذا الصمت ليدعو إىل ا     (

 .٤)يكونوا ليستطيعوا ذلك
وإن قضية الغموض والصمت اللذين يلفان سرية حياة احلواريني حبيث ال يتمكن الباحث من              
إجياد رؤية تارخيية واضحة تستند على أسس صحيحة لتثري يف النفس التساؤالت حول السبب الـذي         

 النصراين يضرب صفحاً عن االهتمام بتدوين صحيح حلياة أولئك الذين اعتربوا مؤسسي             جعل التاريخ 
الكنيسة النصرانية ، وخلفاء املسيح ، واعترب قساوسة الكنائس خلفاء هلم ، ومع ذلك ال يوجد مـا                  
يطمئن إليه نقاد النصارى ومؤرخوهم قبل غريهم يف إثبات تاريخ صحيح متسق عن حيـاة أولئـك                 

 .احلواريني

                                                                                                                                                  
 بطرس يلقيها يف اهليكل بقوة ويتحدى ا إرادة رؤساء الكهنة ، ويتنقل هو ويوحنا وجيمعان األتباع حبرية                  القدس واخلطب اليت كان   =

ونشاط ، وينظمون أنفسهم بقوة ، وكل ذلك ال ميكن أن يستقيم مع الصورة اليت تذكرها األناجيل لنهاية املسيح واالضطراب الـذي                      
 .يفترض أن يلحق بأصحابه تبعاً لذلك

 )٨٤(حية نشأا وتطورها صاملسي ١
 )٨٥(املسيحية نشأا وتطورها ص ٢
هذا موقف جنيرب من معجزات احلواريني ، وموقف ول ديورانت قد يكون تابعاً ملوقفه من معجزات املسيح اليت يرى فيها جمرد قوى                       ٣

 )٢٢٢ -٢١١/ ١١(انظر قصة احلضارة. نفسانية 
 .املرجع السابق ٤
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 الثا�يباب ال
القضايا املنسوبة إىل احلواريني لدى 

 النصارى
تعاىل:  الفصل األول  ادعاء  بنوة املسيح. 
خيا�ة أحد احلواريني وتنبوء املسيح : الفصل الثا�يهبا . 
الكفارة (الصلب والفداء عقيدة:  الفصل الثالث(. 

 قيامة املسيح من األموات: الفصل الرابع. 
 عاملية دعوة املسيح:  اخلامسالفصل. 
 جممع الشيوخ: الفصل السادس. 
 الدينو�ة: الفصل السابع. 

http://kotob.has.it



 ٣٢٣

 ئةـــوطـــت
تتكون العقائد النصرانية من مجلة من القضايا اليت وجدت أصوهلا يف العهد اجلديد ، فكـل                

 وإمـا    إما قـوالً   عقيدة منها هلا سندها وشواهدها ، ومعظم هذه الشواهد منسوبة إىل املسيح             
 .حوادث وقعت له كما يذكر العهد اجلديد

كما يزخر العهد اجلديد بالعديد من الشواهد اليت يتخذها النصارى أساساً لعقائدهم وتتمثل             
تلك الشواهد يف رسائل بولس اليت هلا مكانة مكينة من حيث تأصيلها للعقائد النصرانية وفلـسفتها                

 . تلك الرسائل على حنو مل يذكر يف األناجيل وال يف غري
فنجد قضايا مثل ادعاء بنوة املسيح هللا تعاىل، والصلب والفداء وقيامة املسيح من األمـوات                
قد فلسفت يف رسائل بولس وبسطت وشرحت وأوجدت هلا املربرات وأصلت حبيـث أصـبحت               

 .رسائل بولس عمدة التأصيل للمعتقدات النصرانية
ذه العقائد خالل عرضها قد نسب شـيء مـن          إال أن املتأمل لنصوص العهد اجلديد جيد ه       

 .تأصيلها إىل احلواريني
فقضايا بنوة املسيح هللا تعاىل والصلب والفداء وقيامة املسيح من األموات والدينونة قد نسب              

 .إىل احلواريني تأصيلها بشهادات ذكرت يف العهد اجلديد منسوبة إليهم
 حـسب املعتقـد   -  على املـسيح أما قضايا أخرى مثل اخليانة اليت أفضت إىل القبض        

 فقد نسب تأصيلها    - الكفارة – ومن مث أدت إىل وقائع الصلب وما تبعه من عقيدة الفداء             -النصراين
إىل احلواريني من حيث إن اخليانة قد وقعت من أحدهم ، مث شهد البقية علـى أحـداث الـصلب                    

 .والقيامة والفداء
 إال قلة   –ج عنها إلغاء العمل بشريعة التوراة       وقضية جممع الشيوخ وما وقع فيه من أحداث نت        

 نسبت كلها إىل احلواريني ، فهم من عقدوا اجملمع وناقشوا القضايا املطروحة واختذوا القرارات               -منها
 .وعمموها يف األرجاء

من هنا كان عقد هذا الباب الذي يتناول القضايا اليت نسب إىل احلواريني تأصيلها من حيث                
 .واألقوال اليت نسبت إليهم حوهلاشهادام عليها 

وما يتناوله هذا الباب هو عرض القضية كما هي لدى النصارى ، من نصوص العهد اجلديد                
ومن أقوال شراح األناجيل وكتاب النصارى ، مث إيراد أقوال نقاد النصارى حـول هـذه القـضايا                  

 .ونقدهم هلا
سطه يف الباب الثالـث مـن هـذا         أما موقف اإلسالم ونقد هذه القضايا يف ضوئه فمحل ب         

 .البحث
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 الفصل األول
 ادعاء بنوة املسيح  تعاىل

املبحث األول  :  احلواريون ودعوى بنوة املسيح
 .تعاىل

رأي بعض النقاد  يف قضية البنوة: املبحث الثا�ي. 
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 املبحث األول
 احلواريون ودعوى بنوة املسيح هللا تعاىل

 

 :عتقد النصرايندعوى البنوة يف امل/ أوالً
:   يف الثـالوث األقـدس        ، ويعد هذا االعتقاد ركناً مكيناً      يعتقد النصارى أن املسيح ابن اهللا     

 . الروح القدس– االبن –اآلب 

أطلق هذا اللقـب علـى      : ابن اهللا   :( "ابن اهللا " جاء يف قاموس الكتاب املقدس تعريفاً بـ        
 بني اآلب السماوي واالبن األزيل ، وقد استعمل هـذا           ، وهو يدل على العالقة القوية املكينة      ١املسيا

 مرة عن يسوع املسيح ، واهللا اآلب حيب ابنه ، اآلب هو             )٤٤(اللقب يف العهد اجلديد ما يقرب من        
الذي أرسل االبن ويعمل به ، واملسيح مبا أنه ابن اهللا فهو إله بكل الكماالت غـري احملـدودة الـيت                     

 .٢)عتبارات فاملسيح فريد يف هذاللجوهر اإلهلي ، ومن هذه اال

تعاىل ليست يف الطبيعة اجلـسدية      وينبه كاتب هذه املادة يف القاموس إىل أن بنوة املسيح هللا            
إمنا يفهـم بـه     " ولد  " وهو ابن اهللا ليس من وجهة النظر اجلسدية كما يفهم من الكلمة             ( : فيقول

لطبيعة بني األقنوم األول واألقنـوم الثـاين يف         كتشبيه ليعرب عن مقدار احملبة والتعاون والتساوي يف ا        
 .٣)الثالوث األقدس

ويف دائرة املعارف الكتابية ما يعارض هذا املعىن عن بنوة املسيح هللا فريى كتاب الـدائرة أن                 
هناك فرقاً بني أبوة اهللا لسائر املخلوقات وأبوته اخلاصة للمسيح عليه السالم ، جاء يف دائرة املعارف                 

يف حديثه عن اآلب ، بـل       " أبونا  " ومما جيب مالحظته أن املسيح مل يستخدم قط عبارة          (  :الكتابية
، أمـا   " إىل أيب وأبيكم    : " كان بكل وضوح يشري إىل الفارق بني أبوة اهللا له وأبوة املؤمنني فيقول              

                                                   
، قاموس الكتـاب املقـدس      ) مسيح  ( اليت تعين   ) مشيحا  ( املأخوذة من اآلرامية    ) مسياس( بية للكلمة اليونانية    الصيغة العر : املسيا   ١
 )٨٩٠(ص
 )١٠٨( قاموس الكتاب املقدس ص ٢

 إله ألنه   املرجع السابق ، وهذه العبارات من القاموس يناقض بعضها بعضاً فهو يف األول يقرر أن املسيح ابن اهللا ، وهو ذا االعتبار                      ٣
ابن إله ، ويصفه بأنه أزيل ، واألزلية من صفات اإلله ، وهو أيضاً مساوٍ لآلب يف الطبيعة ، مث يستدرك منبهاً على أن كل ذلك ال يعين                            

 اخل ....البنوة مبعناها اجلسدي بل مبا تدل عليه الكلمة من معاين احملبة
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 لتالميـذه    فهي ليست صالة على لسان املسيح ولكنها توجيه منه         ١يف الصالة الربانية  " أبانا  : عبارة  
 .٢)كيف يصلون

الذي عقد لبحث طبيعة املسيح قرر املنعقدون إثبات الطبيعتني         ) م٤٥١(ويف جممع خليقدونية    
  :٣فيه ليكون يف األخري ابناً هللا ، يقول هنري ثيسن

يسوع املسيح واحـد   : أسس فكر كنيسة املسيح )م٤٥١(لقد أنشأ جممع خليقدونية سنة      ( 
 إهلية وطبيعة بشرية ، يسوع املسيح هو اهللا باحلقيقة وإنسان باحلقيقة ، لـه               لكنه ذو طبيعتني ، طبيعة    

جسد وله روح عاقل ، وهو واحد مع اآلب يف جوهر الالهوت ، وله نفس جوهر ناسوت اإلنسان                   
وهو اهللا االبن املولود من اآلب قبل الدهور ، وكإنسان فهو مولود من العذراء مرمي ، وال ينـتقص                   

تني معاً من التمييز بينهما ، بل حتتفظ كل طبيعة بشخصيتها اخلاصة ، وتتحد الطبيعتان يف                احتاد الطبيع 
 .٤)شخص واحد ، وليس يسوع منقسماً أو متميزاً إىل شخصني بل هو شخص واحد هو ابن اهللا

وعند النظر يف نصوص العهد اجلديد جند قضية بنوة املسيح هللا تعاىل ال تظهر بوضوح إال يف                 
 إال نـص    – غري ذلك من األسفار فال نكاد جند ذكراً هلذه القضية             يف حنا ورسائل بولس أما   إجنيل يو 

 .٥ وقد قرر هذا األمر نقاد النصارى أنفسهم-مىت الذي فيه إقرار بطرس ببنوة املسيح هللا تعاىل

 وفيه  - أحد احلواريني  –ويف هذا الفصل سأعرض للنص الذي أورده مىت على لسان بطرس            
 مع إيراد أقوال بعض شراح العهـد اجلديـد ، مث            - تعاىل اهللا  – بأن املسيح هو ابن اهللا       إعالن صريح 

 . أعرض لرأي بعض نقاد النصارى حول أصل هذه القضية

                                                   
تقدس امسك ، ليأت ملكوتك ، لتكن مشيئتك على األرض كما هـي يف الـسماء                أبانا الذي يف السموات لي    :( نص الصالة الربانية   ١

 ١٣ - ٩: مىت )خبزنا كفافنا أعطنا اليوم ، واغفر لنا ذنوبنا  كما نغفر حنن للمذنبني إلينا ، وال تدخلنا يف جتربة ولكن جننا من الشرير
تابية مل تتعرض لذكر معاٍن تفصيلية لكلمة ابن اهللا بتعلقها باملسيح           ، ويالحظ أن دائرة املعارف الك     ) ٣٨/ ١( دائرة املعارف الكتابية     ٢

بل اكتفت بسرد معلومات عن معاٍن عامة للفظ ، ومل تذكر منها ما يتعلق باملسيح إال ما أوردته يف املنت من التفريـق بـني أبـوة اهللا       
لثالثة ، ولعل ما يف هذه القضية من تضارب وتناقض مل يصل            للمؤمنني وأبوته للمسيح ، وذكرت قبل ذلك العالقة األزلية بني األقانيم ا           

 .النصارى إىل حلول منطقية هلا هو ما حدا بكتاب الدائرة إىل أن يضربوا صفحاً عن تلك التفصيالت واالكتفاء بتلك املعاين العامة
 .كاتب نصراين مل أقف على ترمجته ٣

  )٣٥٧ – ٣٥٦( حماضرات يف علم الالهوت النظامي ص ٤
 – ٥٠(انظر املسيحية نشأا وتطورها ص     مثل شارل جنيرب الذي يؤكد أن قضية بنوة املسيح مل ترد أبداً يف األناجيل الثالثة األوىل،                ٥
٥١ ( 
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 : البنوة منسوبة إىل احلواريني/ ثانياً
قضية بنـوة املـسيح هللا تعـاىل    الكثري عن  ظر يف نصوص العهد اجلديد فإننا ال جند         عند الن 

 على خالف غريها من القضايا كقـضية الـصلب          - كلهم أو بعضهم   – احلواريني   سوبة إىل من
والفداء وقيامة املسيح من األموات ، اليت تردد ذكرها على لسان احلواريني يف أكثر من موضع يف               

 .العهد اجلديد 
ويعترب هـذا    واحد ذكره مىت ،           أما قضية البنوة فال جندها منسوبة إىل احلواريني إال يف نص          

وذلك ملا أعطاه املـسيح      ؛    يف بنائها التنظيمي   - الكاثوليكية خاصة  –النص من دعائم الكنيسة     
    .١لبطرس من امتيازات عقب إعالنه أن املسيح هو ابن اهللا احلي

قـول  مـن ي   :وملا وصل يسوع إىل ناحية قيصرية فيلبس سأل تالميذه        : ( جاء يف إجنيل مىت   
 ، وغريهم إنك النيب إيليـا     يقول بعضهم إنك يوحنا املعمدان      :  فأجابوه إلنسان؟الناس إين أنا ، ابن ا     
  فأجاب مسعان بطرس     وأنتم من تقولون إين أنا؟    : ، فسأهلم  ، أو واحد من األنبياء     وآخرون إنك إرميا  

 طوىب لك يا مسعان بن يونا، فما أعلن لك هذا          :، فقال له يسوع    أنت هو املسيح ابن اهللا احلي     : قائالً
حلم ودم بل أيب الذي يف السموات، وأنا أيضاً أقول لك أنت صخر، وعلى هـذا الـصخرة أبـين                    
كنيسيت وقوات اجلحيم لن تقوى عليها، وأعطيك مفاتيح ملكوت السموات فكـل مـا تربطـه يف           

، مث حذر تالميـذه     ٢األرض يكون قد ربط يف السماء وما حتله على األرض يكون قد حل يف السماء              
 .٤ )٣وا ألحد إنه هو املسيحمن أن يقول

     وقد وردت هذه القصة كذلك يف كل من إجنيلي مرقس ولوقا، مع مالحظة أن مرقس               
ذه الصيغة، وإمنـا ذكرهـا      " أنت هو املسيح ابن اهللا احلي     :" مل يذكر ما ذكره مىت من قول بطرس       

            ىل بطـرس   ، ومل يذكر مرقس ما ذكره مـىت مـن حـديث املـسيح إ              "أنت املسيح :"مرقس هكذا 
                                                   

 )٩٣(سبق احلديث عن هذه االمتيازات يف ترمجة بطرس ، انظر ص ١
 بعضهم يقول إن هذه العبارة مدسوسة عليه وإا تورية          (ن  إ: يقول ول ديورانت تعليقاً على ما نسب إىل املسيح يف هذه الفقرات              ٢

 )٣١٦/ ١١(قصة احلضارة ) ال يلجأ إليها إال شكسبري
 يعلق شارل جنيرب على منع املسيح تالميذه من إخبار أحد بشأنه ، وهو أمر تكرر يف األناجيل يف مواضع من بينها هـذا املوضـع                            ٣

 يسمى سر البعث أي تلك الوصية اليت يروي إجنيل مرقس أن عيسى أوصى  ا تالميـذه يف                   وإننا لنجد نفس الشك جتاه ما     : ( يقول  
بأال يفشوا شيئاً مما قد يتخيلونه أو يكشف هلم عنه من حقيقة مكانته ، فما هو اهلدف                 : مناسبات خمتلفة مع كثري من التشدد واإلحلاح        

ته يف الوقت الذي كانت فيه دعوته حباجة ملحة إىل إعالن سرها لتحقيق             الذي كان يبغيه من إخفاء حقيقة شخصيته والتكتم على رسال         
وقد ذكر جنيرب هذه النقطة ضمن ما يواجه املؤرخ من مشكالت شائكة لدى             ) ٥٣ – ٥٢( ، املسيحية نشأا وتطورها ص    ) مغزاها؟

 .النظر يف نصوص األناجيل الستخالص تاريخ صحيح منها
 ٢٠ – ١٣: ١٦مىت  ٤
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 ٣٢٨

، كذلك احلال بالنسبة للوقا فإنه ذكر احلادثة بوجه قريب جداً مما ذكـره               واالمتيازات اليت منحها له   
 .١مرقس

  وذكر القصة كذلك برنابا  يف اإلجنيل املنسوب إليه  برواية خمتلفة عما ورد يف العهد اجلديد                
 :ن اهللا ، يقول برنابامن حيث موقف املسيح إزاء إعالن بطرس أن املسيح اب

وانصرف يسوع من أورشليم بعد الفصح ودخل حدود قيصرية فيلبس فسأل تالميذه بعد             ( 
يقـول  :  أجـابوا  ماذا يقول الناس عين؟   : غب الذي جنم بني العامة قائالً     أن أنذره املالك جربيل بالش    

قولكم أنتم يف؟ أجاب    وما  : أجاب يسوع ،  خرون أرميا، وآخرون أحد األنبياء      البعض إنك إيليا، وآ   
؛ ألنك   اذهب وانصرف عين  : ينئذ يسوع وانتهره بغضب قائالً     فغضب ح  إنك املسيح ابن اهللا   : بطرس

؛ ألين   ويل لكم إذا صدقتم هـذا     : ، مث هدد األحد عشر قائالً      وحتاول أن تسيء إيل    أنت الشيطان ،  
 حينئذ األحد عشر إىل     ، وأراد أن يطرد بطرس فتضرع      ظفرت بلعنة كبرية على كل من يصدق هذا       

 ؛ ألن   حذار أن تقول مثل هذا الكالم مرة أخرى       : يسوع ألجله فلم يطرده، ولكنه انتهره أيضاً قائالً       
 .اهللا يلعنك

 .باوة، فاضرع إىل اهللا أن يغفر يليا سيد لقد تكلمت بغ: فبكى بطرس وقال

  إليليا الذي أحبه كثرياً     ، وال  إذا كان إهلنا مل يرد أن يظهر نفسه ملوسى عبده         : مث قال يسوع  
وال لنيب ما، أتظنون أن اهللا يظهر نفسه هلذا اجليل الفاقد اإلميان؟ بل أال تعلمون أن اهللا قد خلق بكلمة                    
واحدة كل شيء من العدم؟ وأن منشأ البشر مجيعهم من كتلة طني؟ فكيف إذا يكـون اهللا شـبيهاً                   

 . ويل للذين يدعون الشيطان خيدعهمباإلنسان؟

ليكن كذلك : بطرس، واألحد عشر يبكون ويقولونقال يسوع هذا ضرع إىل اهللا ألجل     وملا  
 .أيها الرب املبارك إهلنا

وانصرف يسوع بعد هذا وذهب إىل اجلليل إمخاداً هلذا الرأي الباطل الذي ابتـدأ أن يعلـق                 
 .٢)بالعامة يف شأنه

 مما يعنيين حبثه    – ٣الروايتني، وأهم الفروق بني      برنابا للحادثة  هذه هي رواية كل من مىت و      
، فيظهر الفرق واضحاً بني     "أنت هو املسيح ابن اهللا      : "   يكمن يف ما ترتب على  إعالن بطرس         -هنا

 .موقف املسيح من بطرس يف نص مىت ، وبني موقفه منه يف نص برنابا
                                                   

 ٢١ -١٨: ٩، و لوقا ٣٠ -٢٧: ٨قس مر: انظر ١
 ١٧ -١: ٧٠برنابا ٢
 .من هذا البحث) ٩٥( انظر بقية الفروق ص ٣
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 ٣٢٩

لكوت  ففي األول أظهر املسيح سروره إلعالن بطرس أنه ابن اهللا وطوبه، وأعطاه مفاتيح م             
السموات، وجعله الصخرة اليت ستبىن عليها كنيسة املسيح، بل وأكثر من ذلك صرح له املسيح بأن                
ما قاله ليس من تلقاء نفسه ، بل هو بوحي من اهللا مما مينح هذا اإلعالن قدسية ومرتبـة عاليـة، ومل                  

 .يتحدث مىت عن رد فعل بطرس إزاء هذه االمتيازات اليت منحت له

 الوقت الذي جند فيه موقف املسيح من بطرس يف نص برنابا هـو موقـف الغـضب                         هذا يف 
، وكان م بأن يطرده لوال توسط بقية احلواريني واالستنكار هلذه املقولة وديده حبلول اللعنة عليه، وه    

 .رد فعل بطرس هو الندم والبكاء وطلب مغفرة اهللا ، وهي ما دعا له ا املسيح

 شـىت   ن إجنيل مىت هذه احلادثة من نـواحٍ       يف تفسريه هلذا اإلصحاح م    وقد تناول مىت هنري     
، وأما ما يتعلق بقضية إقرار بطرس أن        ١مركزاً يف عرضه على مركزية بطرس يف بناء الكنيسة النصرانية         

 :املسيح هو ابن اهللا احلي فقد تناوهلا هنري على النحو التايل 

 سيح أكثر من غريهم    سيح ، وأم ال بد يعرفون امل           عرض هنري لقضية معرفة التالميذ بشخص امل      
 :وهذا ما دعا بطرس هلذا اإلقرار ، يقول هنري عن سؤال املسيح تالميذه 

؟ كان التالميذ أكثر من     " وأنتم من تقولون إين أنا    : " استفسر عما تكون أفكارهم بشأنه      ( 
سيح أتاح هلم ميزة عظيمة لتحـصيل       اآلخرين علماً من ناحية هذا املوضوع ؛ ذلك ألن قرم من امل           

 .املعرفة أكثر مما أتيح لآلخرين

فالذين يعرفون املسيح أكثر من اآلخرين جيب أن تكون مشاعرهم حنوه أكثر صدقاً منـهم                
ومبقدورهم أن يعطوا عنه فكرة أفضل مما يستطيعه غريهم  وكان التالميذ قد دربوا ليعلموا اآلخـرين                

 ٢)يفهموا احلقيقة هم أنفسهم ولذلك كان من احملتم أن 

ويؤكد  هنري أن بطرس إمنا كان يتحدث باسم بقية التالميذ ؛ لذلك مل حتصل معارضـة                 
 : منهم على ما قال ، مث عرض لصلب القضية يف إقرار بطرس فقال

 )          م أقروا إجابته و وافقوا عليها      علماً بأن بطرس كان يتحدث باسم بقية التالميذ ؛ حيث إ
أنت هو املسيح ابـن     : " إجابة بطرس موجزة غري أا وافية وصادقة ويف صميم املوضوع           كانت  ... 

 ، وهذه خالصة املوضوع كله ، قال عنه الناس إنه نيب ، أو النيب ، غري أن التالميذ اعترفوا                  " اهللا احلي   
ارجي علـى   أنه املسيح  املمسوح ، كان أمراً عظيماً أن يعترف ذا بالنسبة لشخص كان مظهره اخل               

 .٣)النقيض من الفكرة العامة اليت كانت لدى اليهود عن املسيا
                                                   

 .وما بعدها من هذا البحث) ٩٦( انظر أقواله يف ذلك ص ١

 )١٦٢/ ١(التفسري الكامل للكتاب املقدس ٢
 .املرجع السابق ٣
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 ٣٣٠

ويقرر هنري أن املسيح نفسه مل يطلق على نفسه لقب ابن اهللا ، ومع ذلك عرف تالميـذه                  
 كـانوا   ،لقد أطلق على نفسه اسم ابن اإلنسان غري أم اعترفوا أنه ابن اهللا              (  :تلك احلقيقة ، يقول     
 .١)نه ابن اهللا احلي ، وأنه حياة العامل يعرفون ويؤمنون أ

 : مث خيتم أخرياً باستحسان املسيح ملا قاله بطرس ، ومصدر تلك املعرفة اليت نطق ا ، يقول 

ونالحظ هنا استحسان املسيح إلجابة بطرس كمؤمن ، ولقد عرفه املسيح من أين حصل              ( 
 ، بل من أيب الذي      ٢من الطبيعة أو نتيجة التعليم    فهذه املعرفة النرية مل تأت      .... على معرفة هذا احلق     

يف السموات ، واإلميان املخلّص هو هبة من اهللا ، وحيثما وجد هذا اإلميان فلنعلم أنه من اهللا ، لذلك                    
 .٣)هو الذي أعلن لك هذا " أيب الذي يف السموات " طوىب لك ألن 

                                                   
  قرر أن التالميذ إمنا أقروا بأن        - مما أوردته عنه     –يف الفقرة األوىل    ويالحظ أن  هنري     .  )١٦٢/ ١(التفسري الكامل للكتاب املقدس    ١

 بناء على معرفتهم باملسيح ، وأن تلك املعرفة نبعت من مرافقتهم الدائمة للمسيح وأنه               - بنطق بطرس وعدم اعتراضهم    –املسيح ابن اهللا    
ن أين للتالميذ تلك املعرفة اليت نطق ا بطرس وأقره البقية عليها ؟             درم ليعلموا اآلخرين  فإذا كان املسيح مل يلقب نفسه بابن اهللا  فم             

إن هذا مما يضعف اليقني بالنص نفسه  وحماولة مىت هنري تربير القضية ذا الشكل مل حيل اإلشكال ويصل بالقضية إىل الصورة الـيت                        
ب نفسه إال بابن اإلنسان ومل يقل عن نفسه إنه ابن اهللا وإذا             يريدها هنري  بل إن حماولته تعكس القضية متاماً ، فإذا كان املسيح مل يلق              

 .كان تالميذه قد تلقوا عنه املعرفة ومل يكن من بينها أنه ابن اهللا فإن هذا يضعف اليقني بنسبة تلك املقولة إىل بطرس
سيح أوىل من تـصله هـذا املعرفـة         إذا كانت هذه املعرفة مل تأت نتيجة التعليم بل جاءت من األب الذي يف السموات أمل يكن امل                  ٢

ليوصلها إىل تالميذه ، قضية أن يكون الشخص ابناً هللا ، مث ال ينطق هو بذلك صراحة بل ال يلقب نفسه إال بابن اإلنـسان ، مث يـأيت      
ل ذلك ال يستقيم      فيصرح بتلك القضية ويوافقه عليها ذلك املدعو ابناً هللا ، ك            - مهما كان قربه من هذا املدعى ابناً هللا        –شخص آخر   

إذا عرض على مائدة البحث العلمي بأي وجه ، فقضية من صميم العقيدة وأساسياا ، وهي قضية من التعقيد حبيث مل يتمكن علمـاء   
النصارى إىل اليوم من حل معضالا  من حيث التكوين الالهويت والناسويت للمسيح ، وكيف كان ابناً هللا ، وبشراً يف نفس الوقـت                          

أن يصرح بتلـك احلقيقـة البنـه        أوىل   - تعاىل عن ذلك   –يكن من دعي ابناً هللا أوىل أن ينطق بذلك ؟ أليس اهللا إن كان هللا ابن                 أمل  
 ويوضحها هو للناس بدالً من تلك الطريقة اليت ورد ا النص يف إجنيل مىت ، وحياول مىت هنري تربيرها ؟

 )١٦٢/ ١(التفسري الكامل للكتاب املقدس  ٣
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  الثايناملبحث
 رأي بعض النقاد يف قضية البنوة

 

 الرؤية اليت يعرضها العهد اجلديد ، وحياول        - وهو أحد نقاد النصارى    -ل جنيرب خيالف شار 
 .يرها ومناقشتها حول قضية بنوة املسيح هللا تعاىلاملفسرون ترب

 :فيقول  فهو يرى أوالً أن قضية كون املسيح ابناً هللا مل يدع إليها املسيح 

  دع قط أنه هو املـسيح املنتظـر        أن عيسى مل ي   : والنتيجة األكيدة لدراسات الباحثني هي      ( 
 سوى خطأ   – بالنسبة لليهود    –ومل يقل عن نفسه إنه ابن اهللا ، وذلك تعبري مل يكن يف الواقع ليمثل                

 .٢)١لغوي فاحش ، وضرب من ضروب السفه يف الدين

ويرى جنيرب أن القضية مل تنشأ أساساً إال من خطأ لغوي نشأ عن الترمجـة  وأن نـصوص                   
 : تسمح بإطالق هذا التعبري على املسيح، يقولاألناجيل ال 

لى عيـسى   ع" ابن اهللا   " كذلك ال يسمح لنا أي نص من نصوص األناجيل بإطالق تعبري            ( 
فتلك لغة مل يبدأ يف استخدامها سوى املسيحيني الذين تأثروا بالثقافة اليونانيـة، إـا اللغـة الـيت                   

يل الرابع ، وقد وجدا فيها معاين عميقة وعلى         استخدمها القديس بولس كما استخدمها مؤلف اإلجن      
 .٣)قدر كاف من الوضوح بالنسبة إليهما

مث يذكر أن املسيح مل يتخذ لنفسه لقباً ، ويرجح أنه مل يتخذ حىت لقب ابن اإلنسان الـذي                   
ولو أراد أن يتخذ لقباً الختذ لقب ابن داود املعـروف بـني بـين               : ( يرد كثرياً يف األناجيل ، يقول     

                                                   
إن كان مقصد جنيرب أن لفظ ابن اهللا مل يكن معهوداً لدى اليهود فإن ذلك خيالف الواقع التارخيي إذ أن ادعاء أحد الناس ابناً هللا كان  ١

 ،فاليهود هم من دعوا عزيراً ابن اهللا كما حكى ذلك عنهم القرآن الكرمي يف قوله معروفاً يف اجملتمع اليهودي يف عصر املسيح

ÏMs9$s%uρ ßŠθ ®: تعاىل ßγu‹ø9$# í ÷ƒt“ ãã ß⎦ ø⌠$# «!$# ÏMs9$s%uρ “ t≈ |Á̈Ψ9$# ßxŠÅ¡yϑ ø9$# Ú∅ö/ $# «! $# ( šÏ9≡sŒ Ο ßγä9öθ s% óΟ Îγ Ïδ≡uθ øùr' Î/ ( šχθ ä↔ Îγ≈ŸÒãƒ tΑ öθs% t⎦⎪ Ï%©!$# 

(#ρã x Ÿ2 ⎯ÏΒ ã≅ö6 s% 4 ÞΟ ßγ n=tG≈ s% ª! $# 4 4’ ¯Τ r& šχθ à6 sù÷σ ãƒ ∩⊂⊃∪ 〈      ]٣٠: التوبة[ 

 )٥٠( ية نشأا وتطورها ص املسيح٢
ميكن أن يعترب اليهودي نفسه عبداً ليهوه ال ابناً ليهوه ، ونعتقد أنه من              : ( ، ويقول جنيرب يف اهلامش      ) ٥١ – ٥٠(  ص رجع السابق امل٣

ـ   " عبد  " احملتمل أن يكون عيسى قد تصور نفسه عبد اهللا ، وتقدم للناس ذه الصفة ، والكلمة العربية                   رجم إىل اليونانيـة    كثرياً ما تت
ابـن  "ليس باألمر العسري ، ولكن مفهوم " ابن " إىل كلمة " طفل  " على حد سواء ، وتطور كلمة       " طفالً  " و  : خادماً  " بكلمة تعين   

 ).نبع من العامل الفكري اليوناين" اهللا
 
 
 

http://kotob.has.it



 ٣٣٢

رائيل والذي كانوا يعتربونه لقب املنقذ املنتظر ، ولكنه مل يفعل ، وهو مل يتخذ كذلك اللقب الذي          إس
، أو على األقل مل     " ابن اإلنسان "يبدو أن أناجيلنا ترى فيه أخص خصائص شخصيته ورسالته أال وهو          

 .١)ىن لتعبري ابن اإلنسانذا املعيستخدمه يف معىن املنقذ املنتظر ، فاليهود يف هذا العصر كانوا جيهلون ه

إمنا نشأ من خطأ يف الترمجة من اآلرامية اليت يعين فيها           " ابن اإلنسان   "  ويرى جنيرب أن لقب     
ابن " ، ويرى أن أغلب الفقرات اليت يظهر فيها تعبري          " رجالً  " إنساناً فقط أو    " ابن اإلنسان   " تعبري  

أما تلك اليت يرجح أا مبنية      ( اجيل ال عن عيسى     يف األناجيل إمنا صدرت من حمرري األن      " اإلنسان  
 على حديث صحيح له ، فال تعدو األربع أو اخلمس ، وال ميكن أن نصفها بأقل من أـا خاطئـة                    

   ٢)"إنسان "فيها بكلمة  " ابن اإلنسان" أساساً يف ترمجتها للنص األصلي ، وجيب إبدال تعبري 
 تعبري ابن اإلنسان املتواجـد بكثـرة يف         ه على أن   ميكن محل   هذا املعىن الذي ذكره جنيرب     و

 قد يوحي بأن عيسى      ، فإنه  ناجيل وإن كان ينفي صفة األلوهية أو البنوة هللا تعاىل عن عيسى             أأل
                    كان له أب وساللة ينتمي إليها من تلك اجلهة ، والواقع أنه مولود والدة معجزة ألم دون أب 

 والدة املـسيح    قد يـدل علـى    " ابن اإلنسان   "  على تعبري    الذي يرجحه جنيرب  " اإلنسان  " وتعبري  
 . ولد ألم دون أبالعذراوية ، فإنه إنسان

أدق يف الداللـة  وأنفـى   " ابـن اإلنـسان  "ولكن من جهة أخرى ميكن أن يكون تعـبري    
مل لالحتماالت ألن النصارى دعوا املسيح إهلاً ودعوه ابناً هللا ، وحني يطلق عليه اسم اإلنسان فقد حيت                

 ويكون املراد باإلنسان هنا اسم جنس       –ذلك أنه إله يف صورة بشر ، ولكن حني يقال ابن اإلنسان             
 فإن ذلك ينفي أي ادعاء أللوهيته ؛ ألنه ال ميكن عقالً أن يكون اإلله مولـوداً                  -فيتوجه إىل أمه مرمي   

 .كما ال ميكن أن يكون لإلله ابن ينسب إليه لغناه التام عن ذلك
 من نقد لنص مىت الذي ذكر فيه إقرار بطرس          ٣ إىل كالم جنيرب هنا ما ذُكر سابقاً       وإذا أضيف 

بأن املسيح ابن اهللا ، وأن هذا النص فيه الكثري من العوامل اليت دمه فإن كل ذلك يؤكد عدم أصالته                    
 .وأنه ما جيء به إال ليكسب هذه القضية نوعاً من املصداقية 

 مث يعزز ذلـك  -الذي يراه الكاثوليك رئيساً للحواريني     –ألن كون األمر يصدر عن بطرس       
 علـى قـوة القـضية       -يف معتقد النـصارى   -بإقرار املسيح لقوله وإعطائه كل تلك املميزات يدل         

 . ومصداقيتها ، وكل ذلك مل يسلم به نقاد النصارى كما أُسلف

                                                   
     )٥١( املسيحية نشأا وتطورها ص ١
 )٥٢( ص  املرجع السابق ٢
 وما بعدها) ٩٨(انظر ما سبق ص ٣
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 الفصل الثا�ي

خيا�ة أحد احلواريني                                
 . هباو تنبؤ املسيح

  تنبؤ املسيح : املبحث األولباخليا�ة . 
  أسباب خيا�ة يهوذا:املبحث الثا�ي. 
  تيجة اخليا�ة وهناية اخلائن: املبحث الثالث�. 
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 ٣٣٤

 متـهـيـد
 

 من القضايا الرئيسة اليت تـذكر يف العهـد          تعترب قضية خيانة أحد احلواريني للمسيح       
 كمـا يعتقـد     – اخليانة قد تسببت يف القبض على املسيح وقتله وصـلبه            اجلديد ، باعتبار أن هذه    

ب على هذه اخليانة وهي     ترت  ومن مث نشأت قضايا رئيسة يف معتقد النصارى متمثلة يف ما           -النصارى
 .قضايا الصلب والفداء والقيامة من األموات

  ذا اإلسـخريوطي    على أن اخلائن هو يهـو      - مبا يف ذلك إجنيل برنابا     –   وجتمع األناجيل   
 . ومساهم رسالًح أحد االثين عشر الذين اختارهم املسي

 عند ذكر اسم يهـوذا      - يف قوائمهم ألمساء احلواريني      - ينوهون    كتاب األناجيل   إن  حىت
 .١اإلسخريوطي بأنه خان املسيح فيما بعد

 وهـو     عشر  يف أن اخليانة قد وقعت ، وأن اخلائن هو أحد احلواريني االثين             إذاً فال خالف 
 .يهوذا اإلسخريوطي

 سأعرض للنصوص اليت    - ومنها إجنيل برنابا   –وللوقوف على أبعاد هذه القضية من األناجيل        
 ، وأقوال شراح العهد اجلديد ونقاد النصارى حوهلا ، وسيكون احلديث عنـها مـن                ذكرت القضية 

 :خالل احملاور التالية

 . خبيانة يهوذا تنبؤ املسيح-

 .نة يهوذا أسباب خيا-

 . نتيجة اخليانة واية اخلائن-

 ، ويف بسط قضية اخليانة هنـا  ٢وقد سبقت اإلشارة إىل ترمجة يهوذا اإلسخريوطي باقتضاب 
 .تفصيل لسريته اليت ال ينفك ذكرها ومناقشتها عن قضية اخليانة املنسوبة إليه

                                                   
 ١٦: ٦ ، لوقا ١٩: ٣ ، مرقس ٤: ١٠ مىت : انظر ١
 )٢١٩(انظر ما سبق ص ٢
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 املبحث األول
  يهوذا خبيانةتنبؤ املسيح 

      

 قد تنبأ خبيانة أحد احلواريني له ، وأنه سيسلمه إىل أيدي من              املسيح   ر األناجيل أن  تذك
 .يريدون قتله 

 ما ورد يف األناجيـل مـن         خبيانة أحد احلواريني    املسيح   ومن النصوص اليت تذكر تنبؤ    
 يف إشارة إىل وجود خائن بينهم ، وكـان ذلـك يف              تالميذه أم ليسوا كلهم أنقياء ،      إخبار املسيح 

 ، واعترض عليه بطرس ، فهدده املسيح بأنه لن          ١سل املسيح أقدام حوارييه يف العشاء األخري      حادثة غ 
من استحم صار   : ( م الدينونة فتراجع بطرس عن موقفه ، وقال املسيح لتالميذه بعدها            يكون معه يو  

من الذي  ن يسوع كان يعلم     ، فإ  ، وأنتم أنقياء ولكن ليس كلكم      وال حيتاج إال لغسل قدميه    كله نقياً   
  .٢)لستم كلكم أنقياء: ولذلك قالسيخونه 

وبعد ذلك حتدث إىل تالميذه موضحاً سبب غسله أقدامهم وهو أنه فعل ذلك ليقتدوا به يف                
 ليس عبد أعظم من سـيده       :احلق احلق أقول لكم      ( :حسن تعاملهم مع بعضهم البعض ، وقال هلم         

طوىب لكم إذا عملتم به ، وأنا ال أقول هذا عن           وال رسول أعظم من مرسله ، فإن كنتم عرفتم هذا ف          
اآلكل من خبزي رفع    : مجيعكم فأنا أعرف الذين اخترم ، ولكن ال بد أن يتم الكتاب حيث يقول               

 ، وإين أقول لكم ما سيحدث قبل حدوثه حىت مىت حدث تؤمنون أين أنا هو ، احلق احلق                   علي عقبه 
 هـذا    وملا قال يـسوع     من يقبلين يقبل الذي أرسلين ،       و من يقبل الذي أرسله يقبلين    :  أقول لكم   

 فتبادل التالميـذ نظـرات       ، احلق أقول لكم إن واحداً منكم سيسلمين      :اضطربت نفسه وأعلن قائالً   
 .احلرية وهم ال يدرون من هو الذي يعنيه 

 متكئاً على حضنه فأشار إليه مسعان بطرس أن يسأل يسوع           ٣وكان التلميذ الذي حيبه يسوع    
هو الـذي   :  من هو يا سيد ؟ فأجاب يسوع         :يه ، فمال على صدر يسوع وسأله        هو الذي يعن  من  

ـ                 ة أعطيه اللقمة اليت أغمسها ، مث غمس اللقمة وأعطاها ليهوذا بن مسعان اإلسخريوطي ، وبعد اللقم
قال  أسرع يف ما نويت أن تعمله ، ومل يفهم أحد من املتكئني ملاذا               :دخله الشيطان ، فقال له يسوع       

                                                   
 من هذا البحث) ١٠٦( سبق إيراد احلادثة  ص ١
 ١١ -١٠: ١٣يوحنا  ٢
 )١٧٣( ترى بعض املراجع النصرانية أن املراد ذا الوصف هو يوحنا بن زبدي ، وقد سبقت اإلشارة إىل ذلك ص ٣
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ن يعطي الفقراء بعض املـال  ري ما حيتاجون إليه يف العيد أو أذلك ، بل ظن بعضهم أنه يأمره أن يشت 
 .١)ألنه كان أميناً للصندوق ، وما إن تناول يهوذا اللقمة حىت خرج وكان الليل قد أظلم 

 :، مع بعض االختالف ، يقول برنابا  وقد وردت هذه احلادثة يف إجنيل برنابا 

لقد غسلتكم ولكـن مـع   :  غسل التالميذ وجلوسهم على املائدة ليأكلوا قال يسوع     فبعد( 
 .دقين يطهر من ال يص ذلك لستم كلكم طاهرين ؛ ألن ماء البحر ال

:  هلذه الكلمات فقال يسوع أيـضاً      ، فحزن التالميذ   قال هذا يسوع ألنه علم من سيسلمه      
ه سيتم كل ما قال داود      ف، ولكن ويل له ألن    احلق أقول لكم إن واحداً منكم سيسلمين فأباع كخرو        

قـائلني  فنظر من مث التالميذ بعضهم إىل بعـض   ، إنه سيسقط يف اهلوة اليت أعدها لآلخرين    أبونا عنه   
 لقد قلت يل من هـو     :أجاب يسوع أأنا هو يا معلم؟     : فقال حينئذ يهوذا  من سيكون اخلائن؟    :  حبزن

 .٢م يسمعوهأما األحد عشر رسوالً فلالذي سيسلمين ، 

أسرع : ج من البيت ، ويسوع يقول أيضاً      فلما أكل احلمل ركب الشيطان ظهر يهوذا فخر       
 .٣)بفعل ما أنت فاعل

ومن النصوص اليت ذكرت تنبؤ املسيح خبيانة أحد احلواريني ما ذكره مـىت يف األحـداث                
أين تريد أن جنهز لـك      : هويف اليوم األول من أيام الفطري تقدم التالميذ إىل يسوع يسألون          (  :األخرية  

بـت  املعلم يقول إن ساعيت قد اقتر: ادخلوا املدينة واذهبوا إىل فالن وقولوا له  :الفصح لتأكل؟ أجام  
 . وعندك سأعمل الفصح مع تالميذي

 عـشر  وعند املساء اتكأ مع االثينأمرهم به يسوع وجهزوا الفصح هناك ،      ففعل التالميذ ما    
ـ          : احلق أقول لكم   :وبينما كانوا يأكلون قال    زن إن واحداً منكم سيسلمين ، فاسـتوىل علـيهم احل

الذي يغمس يده معي يف الصحفة هو الذي        : هل أنا يارب؟ فأجاب   : الشديد، وأخذ كل منهم يسأله    
يسلمين، إن ابن اإلنسان ال بد أن ميضي كما قد كتب عنه، ولكن ويل لذلك الرجل الذي على يده                   

هل أنا هو يا معلـم؟      : فسأله يهوذا مسلمه  اً لذلك الرجل لو مل يولد ،        كان خري يسلم ابن اإلنسان،    
 .٤)أنت قلت: أجابه

                                                   
 ٣٠ - ٢٦: ١٣ يوحنا ١
 ألدبية إذا كانوا مل يسمعوه فمن أين علم برنابا ذلك؟ إن أمثال هذه القضايا الدقيقة اليت يذكرها برنابا على وجه أقرب إىل الروايات ا                       ٢

 .مما يستوقف الباحث يف توثيق كثري مما ورد يف هذا اإلجنيل
 ٣٠ -٢٠ : ٢١٤برنابا ٣
 ٢٥ -١٧: ٢٦مىت ٤
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 املبحث الثاين
 أسباب خيانة يهوذا

 

 للمسيح   تناول موضوع خيانة يهوذا اإلسخريوطي    حني ي        هل :  يتبادر إىل الذهن سؤال
 أمره مل يكن مؤمناً إميانـاً        من بداية  ساوره الشك فخانه ، أم أنه     كان يهوذا مؤمناً باملسيح أوالً ، مث        

 ؟نعه من خيانة املسيح مي

خيربنا إجنيل يوحنا أن املسيح قد أنبأ من وقت مبكر أن أحد من اختارهم من االثين عـشر                  
شيطان ، إذ ذكر يوحنا يف اإلصحاح السادس من إجنيله أن عدداً من الناس تراجعـوا عـن إميـام               

 إال أن املسيح أخربهم أنه اختارهم ومع ذلك فأحـدهم           ،١ ومن معه  باملسيح وارتدوا ، فثبت بطرس    
ومن ذلك الوقت هجره كثريون من أتباعه ومل يعودوا يتبعونه، فقال           (  :شيطان ، جاء يف إجنيل يوحنا     

إىل من نـذهب يـا رب       : وأنتم تريدون أن تذهبوا مثلهم؟ فأجابه مسعان بطرس       : لالثين عشر تلميذاً  
أليس أنا اخترتكم أنتم    : ألبدية؟ حنن آمنا وعرفنا أنك قدوس اهللا ، فقال يسوع           وعندك كالم احلياة ا   

، أشار بذلك إىل يهوذا بن مسعان اإلسخريوطي ؛ ألنه من           نكم شيطان االثين عشر ومع ذلك فواحد م     
 .٢)االثين عشر

األسباب الـيت محلـت     أن  ويف إجنيل برنابا عرض أوىف ملوضوع خيانة يهوذا ، فيذكر برنابا            
 : تتركز يف أمرينوذا على خيانة املسيح يه

 .أحدمها أن يهوذا مل يؤمن باملسيح من بدء األمر ، فكان الشك خيالط قلبه من البداية

اآلخر هو أن يهوذا كان يطمع يف تويل منصب يف امللك الذي كان يظن أن املسيح جـاء                  و
 .إلرسائه ، فلما خابت ظنونه استحكمت اخليانة يف قلبه

 الـيت   ٣ ذكر برنابا موقف التالميذ من حادثة التجلي       - عدم إميان يهوذا   -نقطة األوىل   و يف ال  
، مث عادوا ليخربوا البقية مبا شاهدوا فآمنوا إال      شهدها برنابا وبطرس ويعقوب ويوحنا مع املسيح      

 األربعة  ، وقص  ونزل يسوع إىل التالميذ الثمانية الذين كانوا ينتظرونه أسفل        (  :، يقول برنابا   يهوذا
على الثمانية كل مارأوا، وهكذا زال يف ذلك اليوم من قلبهم كـل شـك يف يـسوع إال يهـوذا                     

 .٤)اإلسخريوطي الذي مل يؤمن بشيء
                                                   

 .من هذا البحث) ١٠٥ - ١٠٣(لتعليقات عليه صانظر كامل النص مع ا ١
 ٧١ - ٦٦: ٦يوحنا  ٢
 )٢٥٨(سبق إيرادها ص ٣
 ٣ -١: ٤٣برنابا  ٤
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 ٣٣٨

 

 مع تالميـذه  ١ يف أواخر أيامه ذهب إىل بيت نيقودميوسو ذكر برنابا كذلك أن املسيح    
، وشـرع يـدعو اهللا       ه من العامل  إلقامة الفصح ، وأخذ هناك حيدث تالميذه عن قرب موعد انصراف          

أيها الرب اإلله الذي بعنايتك تقدم كل الضروريات لشعبك إسـرائيل           (  :دعاء طويالً قال يف ايته    
 ارحم العـامل    ٢اذكر قبائل األرض كلها اليت وعدت أن تباركها برسولك الذي ألجله خلقت العامل            

 .وعجل بإرسال رسولك لكي يسلب الشيطان عدوك مملكته

كن هكذا أيها الرب العظيم الرحيم  فأجابوا        لي: د أن فرغ يسوع من هذا قال ثالث مرارٍ        وبع
 .٣)، ليكن هكذا ، خال يهوذا ؛ ألنه مل يؤمن بشيء ليكن هكذا: كلهم باكني

 ذهب مع تالميـذه إىل       وذكر برنابا يف ما خيص طمع يهوذا يف تويل منصب أن املسيح           
، وكـان أن شـكى       وشرع يعظ الناس ويضرب هلم األمثال     ،    حيث أجرى بعض املعجزات    ٤نايني

، فـأمرهم املـسيح أن    الناس له قلة الطعام ؛ إذ كانت يف ذلك العام جائحة أتت على مزروعـام         
، فلما رأى النـاس      يصوموا ويصلوا هللا عشرين يوماً ، فلما فعلوا فرج اهللا عنهم ورزقهم رزقاً واسعاً             

 ، فلما علم املسيح بذلك خرج من بينهم ، فاجتهـد            يح ملكاً عليهم  ذلك أمجعوا على أن جيعلوا املس     
، إال أن يهوذا كان له موقف خمتلف عن بقية التالميذ، يقول برنابا             ٥لبحث عنه مجاعة من تالميذه يف ا    
ملا رأى يهوذا اخلائن أن يسوع قد هرب يئس من أن يـصري عظيمـاً يف          (  :يف وصف موقف يهوذا   

 فهو قد    ، مل كيس يسوع حيث كان حيفظ فيه كل ما كان يعطى له حباً يف اهللا              ألنه كان حي  ؛  العامل  
، فلما فقد هذا الرجـاء       رجا أن يصري يسوع ملكاً على إسرائيل ، وأنه هو نفسه يصبح رجالً عزيزاً             

                                                   
 )١٦٧( سبقت ترمجته ص ١
 من القضايا املوجودة لدى طوائف من الصوفية ، وال يقول ا غريهم من املـسلمني ، و  قضية أن العامل خلق من أجل رسول اهللا         ٢

القضية يف إجنيل برنابا مما دفع بعض الباحثني النصارى إىل القول بأن هذا اإلجنيل من وضع مسلم كـان نـصرانياً   لعل وجود مثل هذه  
فتحول إىل اإلسالم ، ألن هذه القضية مل يرد هلا ذكر إال عند طوائف من الصوفية وليس هلا ذكر عند بقية املسلمني بله أن تذكر لدى                          

(tΒuρ àMø$ ®: ن اهللا تعاىل خلق العامل كله لعبادته سبحانه كما قال تعاىل          أالنصارى ، فإن املسلمة الكربى       n=yz £⎯Ågø:$# }§ΡM}$# uρ ω Î) Èβρ ß‰ ç7÷è u‹Ï9 

 ، فإذا كان األمر كذلك فإن مثل هذه األمور اليت ترد يف إجنيل              ومل يذكر أنه خلق العامل من أجل نبيه حممد          ] ٥٦الذاريات  [   〉 ∪∌∋∩
  .ث على الشك يف أصالة هذا اإلجنيل ونسبته إىل برنابا أحد أتباع املسيحبرنابا هلي مما يبع

 ٢٠ -١٧: ٢١٢برنابا ٣
يف إحياء املوتى      بلدة كانت تقع يف جنويب اجلليل بالقرب من حدود السامرة ، وكانت مسرحاً إلحدى معجزات املسيح                 : نايني ٤
دائرة املعارف  : انظر. قع على بعد ستة أميال إىل اجلنوب الغريب من الناصرة         وت" نني" وهي اليوم حتمل اسم      -١٧ -١١: ٧ انظر لوقا  -

 )٣٨٨(، أطلس الكتاب املقدس ص) ١٣/ ٨(الكتابية 
 ١٣٨ – ١٣٢انظر برنابا  ٥
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 ٣٣٩

 إذ  قوده ، ولكان حنق وطردين من خدمته       لو كان هذا الرجل نبياً لعرف أين أختلس ن         :١قال يف نفسه  
، فاألجدر يب    ، ولو كان حكيماً ملا هرب من اجملد الذي يريد اهللا أن يعطيه إياه               ال أومن به   يعلم أين 

هذا أمتكن من   ، فب  ، ونرى كيف أسلمه إىل أيديهم      إذاً أن اتفق مع رؤساء الكهنة والكتبة والفريسيني       
 .٢)يني ، فبعد أن عقد النية أخرب الكتبة والفريسيني عما حدث يف ناحتصيل شيء من النفع

فلحق به تالميذه ، فأخربهم      ،   ٣نايني ذهب إىل دمشق    حني ترك    ويزيد برنابا أن املسيح   
  وكان يهوذا يبالغ يف إظهار حزنه      املسيح عن قرب انصرافه من العامل ، فحزن التالميذ حزناً شديداً ،           

يهوذا اخلائن أكثر من    ، وتظاهر يف ذلك اليوم        مبشيئة اهللا كل التالميذ إىل دمشق      ءوجا(  :يقول برنابا 
ليحذر كل أحد من حياول بدون سـبب        :  لذلك قال يسوع    ؛ غريه مبكابدة احلزن على غياب يسوع     

 .٤)أن يقيم لك دالئل احلب ، وأخذ اهللا بصريتنا حىت ال نعلم ألي غرض قال هذا 

  وهناك نصوص أخرى تذكر أن يهوذا كان يعترض على بعض األمور يف حضرة املسيح             
 ليوزعها على لى عدم صدق إميانه ، وأنه كان مؤمتناً على األموال اليت يؤتى ا إىل املسيح             دليالً ع 

 . كان خيون بأن خيتلس لنفسه العشر من هذه األموالالفقراء ، ولكن يهوذا

رأة اليت طيبت   على اختالف بينهم يف الرواية قصة امل      قد ذكر كل من مىت و مرقس ويوحنا          و
 وأسوق هنا روايـة يوحنـا ألن        ذا على ذلك لعلمه مبا سيفوته من املال ،         فاعترض يهو  املسيح  

 جـاء   ٥وقبل الفصح بستة أيـام    (  :خيانة يهوذا ذكرت فيها أوضح مما ذكر يف غريها ، يقول يوحنا           
 ٧ بلدة لعازر الذي أقامه من بني األموات ، فأقيمت وليمة عشاء وأخذت مرثـا              ٦يسوع إىل بيت عنيا   

 ١٠ من عطـر النـاردين     - أي ثلث لتر   – مناً   ٩ أحد املتكئني معه فأخذت مرمي     ٨، وكان لعازر   ختدم
اخلالص الغايل الثمن ودهنت به قدمي يسوع ، مث مسحتهما بشعرها ، فمألت الرائحة الطيبة أرجاء                

                                                   
من أن مثل هذا األسلوب األديب الذي خيرب عن أحاديث النفس هو من األمور اليت تبعث                ) ٣٢٦(ص) ٢(يقال هنا ما قيل يف هامش        ١
 .لى الشك يف صحة نسبة هذا اإلجنيل إىل برناباع
 ٧ -١: ١٤٢برنابا ٢
 . ذهب إىل دمشق خالل حياته على األرضمل يذكر يف العهد اجلديد أن املسيح ٣
 ٤ -١ : ١٤٣برنابا  ٤
 ١: ١٤ مرقس ٢: ٢٦يف مىت و مرقس أن ذلك كان قبل الفصح بيومني ، مىت  ٥
 )١٩٨(سبق التعريف ا ص ٦
 مرقس من هي املرأة مىت ومل حيدد  ٧
 )١٦٦(سبقت اإلشارة إليه ص ٨
 )١٢٤ -١٢٣/ ٧(دائرة املعارف الكتابية: انظر. هي أخت مرثا ولعازر ٩
نوع من الطيب قوي الرائحة ، يستخرج من جذور نبات عشيب ينمو على قمم جبال اهلمااليا مشايل اهلنـد ، ويـسميه                      : الناردين ١٠

 )٨/٩(دائرة املعارف الكتابية: انظر. ايل الثمن لبعد موطن منوهالعرب بالسنبل اهلندي ، وهو غ

http://kotob.has.it



 ٣٤٠

ملاذا مل يبـع    :  الذي كان سيخون يسوع      ١البيت كله ، فقال أحد التالميذ وهو يهوذا اإلسخريوطي        
 ومل يقل هذا ألنه كان يعطف على الفقراء بل ألنـه            ث مئة دينار توزع على الفقراء ؟      هذا العطر بثال  

، فقـد    دعهـا : فأجابه يـسوع    ،   كان لصاً ، فقد كان أميناً للصندوق وكان خيتلس مما يودع فيه           
 أنا فلن أكون عندكم يف كل       ، ألن الفقراء عندكم يف كل حني ، أما         احتفظت ذا العطر ليوم دفين    

 .٢)حني

 أخرب يهوذا بأنه    يها برنابا أن املسيح      ويذكر ف  ذكرت هذه احلادثة يف إجنيل برنابا ،      وقد  
وبينما كان يسوع على العشاء     ( :ملرأة ،  يقول برنابا      يعرف نوايا قلبه وما محله على االعتراض على ا        

ناًء وسـكبت   مع تالميذه يف بيت مسعان األبرص إذا مبرمي أخت لعازر قد دخلت البيت مث كسرت إ               
الطيب على رأس يسوع وثوبه، فلما رأى هذا يهوذا اخلائن أراد أن مينع مرمي عن القيام بعمل كهـذا                   

  .أحضري النقود لكي أعطيها للفقراءاذهيب وبيعي الطيب و: قائالً

ائماً ، أما أنا فلست معكم دائماً ، أجاب         ملاذا متنعها؟ دعها فإن الفقراء معكم د      : قال يسوع 
اً كم من فقـري     ، فانظر إذ   يا معلم كان ميكن أن يباع هذا الطيب بثالث مئة قطعة من النقود            : يهوذا

 .إين لعارف قلبك، فاصرب أعطك الكليا يهوذا : ، أجاب يسوعميكن مساعدته به 

  فأكل كل أحد خبوف وحزن التالميذ ألم عرفوا أن يسوع سينصرف عنهم قريباً، ولكن              
؛ ألنه كان خيـتلس      خاسر ثالثني قطعة من النقود ألجل الطيب الذي مل يبع         يهوذا حنق ألنه علم أنه      

العشر من كل ما كان يعطى ليسوع ، فذهب لريى رئيس الكهنة الذي كان جمتمعاً يف جملس مشورة                  
ماذا تعطوين وأنا أسلم إىل أيديكم يسوع الذي        : ، فكلمهم يهوذا قائالً    من الكهنة والكتبة والفريسيني   

مىت علمت  : أال كيف تسلمه إىل يدنا؟ أجاب يهوذا      : أجابواعل نفسه ملكاً على إسرائيل؟      أن جي يريد  
أنه يذهب إىل خارج املدينة ليصلي أخربكم وأدلكم على املوضع الذي يوجد فيه ؛ ألنـه ال ميكـن                   

 إذا سلمته ليدنا نعطيك ثالثني قطعـة مـن        :  ، أجاب رئيس الكهنة    ةالقبض عليه يف املدينة بدون فتن     
 .٣ )الذهب ، وسترى كيف أعاملك باحلسىن

 

 

                                                   
  ومـرقس    ٨ : ٢٦مرقس مل حيدد من املعترض ، فنسب مىت االعتراض إىل التالميذ ، ونسبه مرقس إىل بعضهم ، انظر مىت                     يف مىت و   ١

٤ : ١٤ 
 ٨ -١: ١٢يوحنا  ٢
 ٢٠٥برنابا  ٣
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 املبحث الثالث
 نتيجة اخليانة واية اخلائن

وتـسليمه   ها القبض على املسيح     تتفق األناجيل األربعة على أن خيانة يهوذا قد نتج عن         
  ذهب مع تالميذه      يف األحداث األخرية أن املسيح     أليدي من قتلوه وصلبوه ، جاء يف إجنيل مىت        

حانت الساعة وسـوف    : مث رجع إىل تالميذه وقال    (  مث انتحى عنهم ليصلي      ١ن جثسيماين إىل بستا 
 وفيمـا هـو      ، ، ها قد اقترب الذي يسلمين      ، قوموا فلنذهب   يسلم ابن اإلنسان إىل أيدي اخلاطئني     

، وقد أرسلهم    يتكلم إذا يهوذا أحد االثين عشر قد وصل ومعه مجع عظيم حيملون السيوف والعصي             
لذي أقبله فهو هو، فاقبضوا     ا: ن مسلمه قد أعطاهم عالمة قائالً     ، وكا  لكهنة وشيوخ الشعب  رؤساء ا 

 يا صاحيب ملاذا أنت : ، فقال له يسوعوقبلهسالم يا سيدي ، : عليه ، فتقدم يف احلال إىل يسوع وقال   
 . ٢) فتقدم اجلمع وألقوا القبض على يسوعا؟هن

 وترتب على ذلـك عقائـد       – حبسب األناجيل    –سيح       ونتيجة لذلك فقد وقع الصلب على امل      
 .الصلب والفداء و قيامة املسيح من األموات: نصارى هي رئيسة لدى ال

     وخيتلف إجنيل برنابا عن األناجيل األربعة يف النتيجة اليت ترتبت على خيانة يهـوذا ، إذ يـذكر                  
ملسيح الذي رفع إىل السماء ، يقول       برنابا أن مكر يهوذا قد انقلب عليه وصلب هو وقتل عوضاً عن ا            

رة معفراً وجهه    فجثا على ركبتيه مئة م      ، وخرج يسوع من البيت ومال إىل البستان ليصلي       (  :برنابا
 وملا كان يهوذا يعرف املوضع الذي كان فيه يسوع مع تالميذه ذهب إىل رئيس               كعادته يف الصالة ،   

 ؛ ألنه منفرد مـع      الليلة ليدك يسوع الذي تطلبونه    إذا أعطيتين ما وعدت به أسلم هذه         :الكهنة وقال 
 .أحد عشر رفيقاً

 فحينئذ عد لـه رئـيس       ثالثني قطعة من الذهب ،    : كم تطلب؟ قال يهوذا   :     أجاب رئيس الكهنة  
، فأعطياه كتيبة منها ألما       ليحضر جنوداً  ٤هريودس  و ٣الكهنة النقود فوراً، وأرسل فريسياً إىل الوايل      

     ٥فأخذوا من مث أسلحتهم وخرجوا من أورشليم باملشاعل واملصابيح علـى العـصي            ،   خافا الشعب 
، فلـذلك    ، مسع يسوع دنو جـم غفـري        وملا دنت اجلنود مع يهوذا من احملل الذي كان فيه يسوع          

                                                   
  )٨٢(سبق إيراد نص احلادثة ص ١
 ، وكل روايـة ختتلـف عـن         ٣ – ٢ : ١٨يوحنا    ،   ٤٨ – ٤٧: ٢٢ ،  لوقا     ٤٦ – ٤١ : ١٤ ، ومرقس    ٥٠ – ٤٥: ٢٦مىت   ٢

 . هي رواية يوحنا بعض التفاصيل ، وأكثرها اختالفاًاألخرى يف
  )٢٣( وقد تقدمت ترمجته ص،كان الوايل آنذاك هو بيالطس البنطي  ٣
 )٢٣( حاكم اجلليل تقدمت ترمجته صهريودس أنتيباس ٤
 ١٠ -١: ٢١٤برنابا  ٥
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 ٣٤٢

، فلما رأى اهللا اخلطر على عبده أمـر جربيـل            ١، وكان األحد عشر نياماً     انسحب إىل البيت خائفاً   
 فجاء املالئكة األطهـار وأخـذوا       سفراءه أن يأخذوا يسوع من العامل ،       ٢فائيل وأوريل وميخائيل ور 

يسوع من النافذة املشرفة على اجلنوب فحملوه ووضعوه يف السماء الثالثة يف صحبة املالئكـة الـيت                 
 .تسبح اهللا إىل األبد

لهم نيامـاً  فـأتى اهللا       ، وكان التالميذ ك         ودخل يهوذا بعنف إىل الغرفة اليت أصعد منها يسوع        
، فتغري يهوذا يف النطق ويف الوجه فصار شبهاً بيسوع حىت إننا اعتقدنا              بأمر عجيب ] هكذا  [ العجيب

ا سيد أنت ي: ، أما هو فبعد أن أيقظنا أخذ يفتش لينظر أين كان املعلم لذلك تعجبنا وأجبنا    أنه يسوع 
 حىت ال تعرفون يهوذا اإلسخريوطي؟ أنتم أغبياء هل:  أما هو فقال مبتسماًهو معلمنا، أنسيتنا اآلن؟

ان شبيهاً بيسوع من كـل          وبينما كان يقول هذا دخلت اجلنود وألقوا أيديهم على يهوذا ألنه ك           
، ويوحنا الذي كان ملتحفاً      أما حنن فلما مسعنا قول يهوذا ورأينا مجهور اجلنود هربنا كاجملانني          وجه ،   

، وملا أمسكه جندي مبلحفة الكتان ترك ملحفة الكتـان وهـرب             ربمبلحفة من الكتان استيقظ وه    
 .٣عريانا؛ ألن اهللا مسع دعاء يسوع وخلص األحد عشر من الشر

 يسوع فقال اجلنـود      أنه هو  - وهو صادق  -     فأخذ اجلنود يهوذا وأوثقوه ساخرين منه؛ ألنه أنكر       
، وإمنا أوثقناك ألننا نعلم      اً على إسرائيل  ؛ ألننا قد أتينا لنجعلك ملك       يا سيدي ال ختف    :مستهزئني به 

 .٤)أنك ترفض اململكة

 مفـصالً يف مبحـث الـصلب        سيأيت الكالم عنها    املذكورة يف إجنيل برنابا    وبقية األحداث 
 .٥والفداء

هذا ما يتعلق بنتيجة اخليانة كما هي مذكورة يف العهد اجلديد ويف إجنيل برنابا ، وقد ظهـر                  
صدرين ، أما ما يتعلق بنهاية اخلائن فإن االختالف قائم بني العهد اجلديد وبني              االختالف فيها بني امل   

 ، يذكر األول أن اخلائن إجنيل برنابا ، فإذ يذكر األخري أن اخلائن قتل وصلب عوضاً عن املسيح      

                                                   
 كانوا نياماً حني حدثت تلك الوقائع ومع ذلك فهو يسجلها هنا كأنه كان حاضراً               - وهو من بينهم   -يذكر برنابا هنا أن األحد عشر      ١

 .فيها ، وهي من النقاط اليت تثري الشك يف صحة نسبة اإلجنيل
ية أن هؤالء األربعة هم رؤساء املالئكة املذكورون يف سفر أخنـوخ              جاء يف دائرة املعارف الكتاب    : جربيل وميخائيل ورفائيل وأوريل    ٢
وجربيـل  وميخائيـل           ) ٥٥١/ ١(دائرة املعـارف الكتابيـة   :  انظر- وهو مصنف ضمن األبوكريفا حبسب دائرة املعارف الكتابية       -
 .ريل فلم أقف على أي ذكر هلما معروفان لدى املسلمني ومذكوران يف القرآن الكرمي ، أما رفائيل وأو- ميكائيل -
 ٢١٦برنابا  ٣
 ٦ -١ : ٢١٧برنابا  ٤
 . من هذا البحث)٣٦٢(  صانظر ٥
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 ٣٤٣

مل يصلب وإمنا عاش بعد خيانته مدة يسرية من الزمن لقي حتفه بعدها ، وقد ذكر العهـد اجلديـد                    
 .تني خمتلفتني يف الطريقة اليت مات ا اخلائن ، وكل ذلك هو ما سأفصله فيما يليرواي

 
 :ـــاية اخلـائن

 ، جند تـضارباً     ت قضية خيانة يهوذا للمسيح           عند النظر يف نصوص العهد اجلديد اليت تناول       
 .واختالفاً يف ذكر اية ذلك اخلائن

م بعدما رأى ما حدث للمسيح ، وأرجع املـال إىل الكهنـة                   فبينما جند مىت يذكر أن يهوذا ند      
أن يهوذا   ، يذكر سفر األعمال       ، وأن يهوذا شنق نفسه فمات      فاشتروا به حقالً جعلوه مقربة للغرباء     

 .وقع فيه وشق بطنه فماتقد اشترى باملال حقالً 

 عـاً آخـر   الكهنة وشيوخ الشعب اجتما   وملا طلع الصباح عقد رؤساء       (:جاء يف إجنيل مىت   
 .، مث قيدوه وساقوه فسلموه إىل بيالطس احلاكم وتآمروا على يسوع ليرتلوا به عقوبة املوت

     فلما رأى يهوذا مسلمه أن احلكم عليه قد صار، ندم ورد الثالثني قطعة من الفضة إىل رؤسـاء                  
 .بل هو شأنك أنت ، ليس هذا شأننا حنن:  فأجابوهقد أخطأت إذ سلمتكم دماً بريئاً ، :الكهنة وقال

رؤساء الكهنة قطع الفضة    ، مث ذهب وشنق نفسه، فأخذ             فألقى قطع الفضة يف اهليكل وانصرف     
 وبعد التشاور اشتروا باملبلغ حقل       حيل لنا إلقاؤه يف صندوق اهليكل ،       ، فال   هذا املبلغ مثن دم    :وقالوا

، عندئذ مت مـا      ىت اليوم حقل الدم   الفخاري ليكون مقربة للغرباء، ولذلك مازال هذا احلقل يدعى ح         
 بنـو إسـرائيل     طعة من الفضة مثن الكرمي الذي مثنه      وأخذوا الثالثني ق  : قيل بلسان النيب إرميا القائل    
 .٢ )١ ، كما أمرين الربودفعوها لقاء حقل الفخاري

 أما لوقا فيذكر يف سفر األعمال على لسان بطرس يف خطبته األوىل بعد رفع املـسيح                 
وكان قد اجتمع ذات يوم حنو مئة وعشرين من اإلخوة فوقـف            (   : فيقول هوذا بشكل خمتلف  اية ي 

أيها اإلخوة كان ال بد أن تتم النبوءة اليت قاهلا الروح القدس بلـسان              : بطرس بينهم وخاطبهم قائالً     

                                                   
إىل موضع هذه النبوءة الواردة يف سفر األعمال وعزاها إىل إرميا ، واملواضع اليت              )١٩٦٤(أشار التفسري التطبيقي للكتاب املقدس ص      ١

هذا ما أوحى الرب بـه إىل        : ( ٤ -١: ١٨إرميا: ر األعمال ، و من هذه املواضع        عزى إليها ليس فيها أي تطابق مع ما ورد يف سف          
قم وامض إىل بيت الفخاري ، وهناك أمسعك كالمي ، فانطلقت إىل بيت الفخاري فإذا به يعمل على دوالبـه ، غـري أن   : إرميا قائالً 

ويالحظ الفرق واضحاً بني ما ذكـر يف  ). خاري أن يصوغهاإلناء الذي كان يصنعه فسد بني يديه فعاد يشكل إناًء آخر كما طاب للف     
سفر األعمال وبني املذكور يف إرميا ، فإن كان هذا النص ال وجود له يف إرميا فال ميكن أن يقال إال أنه وضع يف سفر األعمال تعزيزاً                           

 .للقضية املذكورة ، وهو ما يفقد اليقني مبصداقية هذا النص
 ١٠ - ١ : ٢٧مىت  ٢
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 ٣٤٤

 منا وقد    انقلب دليالً للذين قبضوا على يسوع ، وكان يهوذا يعترب واحداً           النيب داود عن يهوذا الذي    
  شاركنا يف خدمتنا ، مث إنه اشترى حقالً باملال الذي تقاضاه مثناً للخيانة ، وفيه وقع علـى وجهـه                   

شق من وسطه واندلقت أمعاؤه كلها ، وعلم أهل أورشليم مجيعاً ذه احلادثة ، فأطلقوا على حقله               نفا
لتـصري داره   : "  املـزامري    اسم حقل دمخ بلغتهم ، أي حقل الدم ، فتمت النبوءة الواردة يف كتاب             

 ، فعلينا إذن أن خنتار واحـداً مـن          ٢" ليستلم وظيفته آخر   : " ، وأيضاً  ١"خراباً ، وال يسكنها ساكن    
الرجال الذين رافقونا طوال املدة اليت قضاها الرب يسوع معنا منذ أن عمده يوحنا إىل يوم ارتفاعـه                  

 .٣)عنا ليكون شاهداً معنا بقيامة يسوع

راء الكهنة احلقل باملـال     يتني إذ يف األوىل ندم يهوذا ورده املال وش        الف واضح بني الروا        واالخت
 . ويف الثانية مل يذكر ندم يهوذا بل إنه اشترى حقالً باملال فوقع فيه وقتلاملردود ،

 حياول بعض مفسري العهد اجلديد تقدمي رؤية تـوائم بـني             الروايتني املتناقضتني  وإزاء هاتني         
 .النهايتني املتناقضتني ليهوذا

ويرجح أن يهوذا قد ندم ورد املال مث انتحـر بعـد            ،   نص مىت            فمىت هنري يشرح بإسهاب   
مث هو يف شرحه لنص سفر األعمال جيعل من رواية لوقا تتمة لرواية مىت وإيضاحاً هلا ، يقول                  ،  ٤ذلك

انصرف مث مضى وخنـق     : "  أنه   ٥: ٢٧  فقد حياته بطريقة أكثر خزياً ، ذكر يف مىت        (  :عن يهوذا 
" إذ سقط على وجهه انشق من الوسط فانسكبت أحشاؤه كلها           " ، أما هنا فقد أضيف أنه       " نفسه  

 .٥)وهذا هو جزء من العقاب الذي يرتل باخلونة 

     ويرى وليم باركلي كذلك أن يهوذا قد انتحر ، مرجحاً بذلك رواية مىت ، ولكنه يف شرح نص                  
عمال مل يشرح كالم بطرس ومل يتعرض ملا بني رواية لوقا ورواية مىت من االخـتالف بـل                  سفر األ 

 .٦اكتفى بذكر معلومات عامة عن يهوذا وأسباب خيانته

هذه هي اية يهوذا اإلسخريوطي كما ذكرت يف العهد اجلديد ، أما ايته يف إجنيل برنابـا                 
 .٧يف مبحث الصلب والفداء وسيأيت مزيد تفصيل عن ذلك ،فهي الصلب كما أسلف

                                                   
  ٢٥: ٦٩مزمور ١
وقد سبقت اإلشارة إىل أن هذه النبوءات املنسوبة إىل املزامري ال تطابق هذه األحداث املذكورة يف سفر األعمـال                   ،   ٨: ١٠٩مزمور ٢

 )٤ -٣(هامش ) ٢٨٩(انظر ص
 ٢٢ : ١٥: ١أعمال  ٣
  )١/٢٧٦(انظر التفسري الكامل للكتاب املقدس ٤
 )١٤/ ٢( املرجع السابق  ٥
 . ، ولعله فعل ذلك ألنه مل جيد خمرجاً من هذا التناقض الظاهر)٣٢ – ٣٠( ص- سفر أعمال الرسل-هد اجلديد انظر تفسري الع ٦
 . من هذا البحث)٣٦٢( انظر ص ٧
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 الفصل الثالث

 الصلب والفداءعقيدة 
 )الكفارة( 

 بوءات املسيح حول الصلب: املبحث األول�. 
 أحداث الصلب يف العهد اجلديد: املبحث الثا�ي. 
شهادات احلواريني على الصلب:   املبحث الثالث. 

 أحداث الصلب يف إجنيل بر�ابا : املبحث الـرابــع. 
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 ٣٤٦

 دــهيـمتـ
 
 النصارى علـى     ، ويؤمن   من أهم دعائم العقيدة النصرانية     - الكفارة   – لصلب عقيدة ا  عتربت

 .اختالف طوائفهم بأن املسيح صلب فداًء عن خطايا البشرية
 ت عليـه   أهم ما قام  من  ويعترب النصارى مسألة موت املسيح على الصليب وقيامته بعد ذلك           

 :به أديان العامل، يقول حبيب سعيد يف كتاة النصراني
مثة أبغضوه وأسـاءوا     ، وذلك ألن موت املسيح بأيدي أ        الصليب هو رمز اإلميان املسيحي     (

، فكأن موت املسيح علـى       فهم رسالته حقيقة تارخيية ، ويسمى التعليم عن الصليب عقيدة الكفارة          
عين أن اهللا قد انفـصل      وهذا ال ي  اليت كانت قائمة بني اهللا والناس ،        الصليب أقام قنطرة على الفجوة      

، لكن العكس هو الصحيح فالناس هم الذين بعـدوا عـن اهللا بعـصيام               عن البشر وتغاضى عنهم   
 أن يردنا إليه مبحبته اليت تبدت يف        ]هكذا[ ، وقد حاول اهللا    ، ولكن حمبة اهللا هلم ظلت قائمة       وذنوم

 ومنذ فجر   ...حي واالختبار املسيحي  ان املسي ، هذا هو لب اإلمي     املسيح لكي نصري خليقة جديدة فيه     
، ويف سبيل هـذه العقيـدة كـافحوا          املسيحية قامت العقيدة املسيحية على أن يسوع املسيح رب        

، وما تزال هذه     ، وعانوا االضطهادات واملوت راضيني مؤمنني      وناضلوا بدعوى السالم يف عامل معادٍ     
 .١)وته وقيامته مث حضوره احليسيح ومالعقيدة قوة املسيحية تقوم على حياة يسوع امل

 عن قـضية    - علم الالهوت النظامي    حماضرات يف  كتاب مؤلف   – وقد حتدث هنري ثيسن   
، واألسباب اليت جعلته أهم من       ، قرر فيه أمهية هذا املوت      موت املسيح على الصليب بشكل مسهب     

مما قاله يف أمهيـة      وذكر نقاطاً عدة يف هذا الصدد وكان         - حسب تعبريه  -حياة املسيح على األرض   
 :عقيدة الصلب

 يهدف أساساً إىل أن يعطينـا القـدوة         - كما قررنا سابقاً   - مل يكن جميء املسيح وجتسده     (
 ومل يكن موت املسيح حدثاً عارضاً أو فكرة عابرة بل إمتاماً            ... ، وإمنا لكي ميوت من أجلنا      والتعليم

، هي فداء اإلنـسان      كنه وسيلة حنو غاية   ، فالتجسد ليس غاية يف حد ذاته ل        لغرض مرتبط بالتجسد  
  .٢)مبوت الرب على الصليب

، وارتباطها الوثيق بعقيدة الكفارة أو   من ذلك أمهية عقيدة الصلب يف االعتقاد النصراينيتبني
 بل  وإال ملا اكتسب هذه األمهية    ، إذ يعتقد النصارى أن موت املسيح مل يكن جمرد موت عادي              الفداء

 .جل افتداء البشرية كلها من اخلطيئةصليب كان من أن موته على الإ

                                                   
 )٢٤١ -٢٤٠( القاهرة، بدون تاريخ ، ص-دار التأليف والنشر األسقفية: حبيب سعيد ، ط: أديان العامل ١
 )٣٩٣(حماضرات يف علم الالهوت النظامي ص ٢
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 ٣٤٧

خالل استعراضه تاريخ اخلطيئة البشرية      -قضية الصليب    القس لبيب ميخائيل يف كتابه       يقول
  :-١وذكره نقاطاً يف حتمية الصليب

، فاملسيح عندما مات على الصليب       إن الصليب ضرورة الزمة إلظهار رمحة اهللا وعدالة اهللا        (
، وظهر بر اهللا كما يقرر ذلك        ، وفيه تالمث العدل والرمحة      لإلنسان الذي تعدى وصية اهللا     كان بديالً 

بر اإلميـان بيـسوع     .. وأما اآلن فقد ظهر بر اهللا     : " بولس الرسول وهو يشرح فلسفة الصليب قائالً      
متـربرين  ؛ ألنه ال فرق إذ اجلميع أخطأوا وأعوزهم جمد اهللا            املسيح إىل كل وعلى كل الذين يؤمنون      
، الذي قدمه اهللا كفارة باإلميان بدمه إلظهار بره من أجـل             جماناً بنعمته بالفداء الذي بيسوع املسيح     
  -٢٦ -٢١: ٣ روما -"الصفح عن اخلطايا السالفة بإمهال اهللا

     فالصليب يف نظر بولس كان هو الوسيلة اليت ا تعانقت الرمحة مع العدل إذ عليـه مـات                  
، وكما سقطت البشرية يف آدم األول كما         نائباً عن البشرية الساقطة   " اين يسوع املسيح  اإلنسان الث " 

، وباخلطية املوت ، وهكذا اجتـاز    بإنسان واحد دخلت اخلطية إىل العامل     : " يقرر الرسول يف القول     
 فآدم ممثل البشرية األول جلـب املـوت       ... -١٢: ٥روما–" املوت إىل مجيع الناس إذ أخطأ اجلميع      

، وهكذا   ومحل هذا املوت يف جسده على الصليب      " املمثل الثاين للبشر  " للبشرية فجاء يسوع املسيح     
   :  وهذا ما يؤكده لنا بطرس الرسول يف كلماتـه          من هذا القصاص  الرهيب ،      حرر كل من يؤمن به    

رسـالة بطـرس    -" الذي محل هو نفسه خطايانا يف جسده على اخلشبة لكي منوت عن اخلطايـا             " 
 -٢٤: ٢األوىل

 بينما أخذ العدل اإلهلي حقه كامالً        ، وذه الكيفية ارتاحت رمحة اهللا وسكنت أحشاء رأفته       
       : ، ومتـت الكلمـة املكتوبـة       ، الذي رضي طائعاً خمتاراً أن يفدي اإلنسان األثيم         يف يسوع املسيح  

 .٢) -١٠: ٨٥مزمور -" ، الرب والسالم تالمثا الرمحة واحلق التقيا" 
هذه هي فلسفة النصرانية للصلب والفداء كما يقررها النصارى، وال ميكن بأي حال مـن               

 .األحوال فصل إحدى العقيدتني عن األخرى
 بالفداء أكثر ما ورد على لسان بولس الرسول الذي        دير بالذكر أن فلسفة الصلب وربطه     وج

 يف بعض نـصوص العهـد        ذلك إىل إشارات    رسائله،  مع ذلك توجد     تطرق إىل هذا األمر كثرياً يف     
 . كما سيأيت ال حقاً- غري رسائل بولس-اجلديد

 
وألمهية هاتني القضيتني فقد تناوهلما كتاب النصارى شرحاً وتعليقاً وتعليالً وحشداً للنصوص 

 كمـا   -، سواء كانت من العهد اجلديد من شهادات خمتلفة من املـسيح نفـسه              اليت حتدثت عنهما  
                                                   

 .يستعمل النصارى كلمة الصليب للداللة على الصلب ١
 )٣٧ -٣٦(، ص) م١٩٩٣(لوجوس، الطبعة الثالثة : القس لبيب ميخائيل، ط: قضية الصليب ٢

http://kotob.has.it



 ٣٤٨

، أو من العهد القدمي مما يعتقد النصارى أا          وغريهم تأصيالً هلاتني العقيدتني    ومن تالميذه    -يزعمون
، ودحض كل    ، كما اهتموا كذلك بإثبات أن املصلوب هو املسيح وليس غريه           نبوءات متعلقة ما  

 .١شبهة أو مقالة تشري إىل غري ذلك
 الـصلب   ريني على هو اجلانب املتعلق بشهادات احلوا     لذي سأعىن بعرضه يف هذا الفصل     وا
 .، وتبشريهم اتني العقيدتني باعتبارمها من دعائم اإلميان النصراين والفداء

ومن أجل فهم شهادات احلواريني على هذه القضية ال بد أوالً من عرضها كمـا وردت يف                 
 .األناجيل

 :وميكن تقسيم النصوص اليت وردت فيها القضية إىل ثالثة أقسام رئيسة
 .دثت عن نبوءات املسيح عن صلبه النصوص اليت حت-
 . النصوص اليت حتدثت عن وقائع الصلب-
 . النصوص اليت وردت ا شهادات احلواريني على الصلب-

 .وسأتناول كل نقطة من هذه النقاط يف املباحث التالية

                                                   
قضية الصليب للقس لبيب ميخائيل ، صليب املسيح جلون سـتوت ، قـضية   : انظر على سبيل املثال من الكتب املؤلفة يف هذا اجملال         ١

 .ني مؤيد ومعارض لعوض مسعان ، من هو املصلوب لفريز صموئيلالصليب ب
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 املبحث األول
  نبوءات املسيح حول الصلب

 عن صـلبه قبـل وقوعـه         وردت يف العهد اجلديد نصوص تتحدث عن نبوءة املسيح          
وتذكر هذه النصوص أن املسيح كان قد أخرب تالميذه يف مواقف عدة عما سيقع له من اضطهاد على                  

أيدي رؤساء الكهنة والكتبة ، وأن هذا االضطهاد سينتهي مبقتله ، وتكتفي بعض الروايات بأمر قتله                 
 .بينما حتدد روايات أخرى أن قتله سيكون على الصليب

 :وايات نبوءة املسيح عن قتله وصلبه كما وردت يف األناجيلوهذه هي ر
 أوىل الروايات ذكرها مىت يف احلوادث اليت أعقبت إعالن بطرس أن املسيح هو ابـن اهللا            -١
 ويتأمل علـى     ،  من ذلك الوقت بدأ يسوع يعلن لتالميذه أنه البد أن ميضي إىل أورشليم             : (يقول مىت 

، فانتحى به بطرس جانباً وأخـذ يوخبـه          ، ويف اليوم الثالث يقام     قتل، وي  يد رؤساء الكهنة والكتبة   
اغرب من أمامي يا    : ، فالتفت يسوع إىل بطرس وقال له       حاشا لك يا رب أن حيدث لك هذا       : قائالً

 ١)؛ ألنك تفكر ال بأمور اهللا بل بأمور الناس شيطان، أنت عقبة أمامي
ن يف اجلليـل قـال يـسوع        انوا يتجمعو وفيما ك : (٢ما ذكره مىت بعد حادثة التجلي      -٢
ابن اإلنسان يوشك أن يسلم إىل أيدي الناس فيقتلونه ويف اليوم الثالث يقام ، فحزنوا حزناً                : لتالميذه
 .٣)شديداً

 وفيما كان يسوع    : ( ما ذكره مىت يف أحداث توجه املسيح إىل أورشليم للمرة األخرية           -٣
  ها حنن صاعدون إىل أورشليم      :  ثين عشر يف الطريق وقال هلم     االصاعداً إىل أورشليم انفرد بالتالميذ      

 ويـسلمونه إىل أيـدي       ، حيث يسلم ابن اإلنسان إىل رؤساء الكهنة والكتبة فيحكمون عليه باملوت          
 .٤)ولكنه يف اليوم الثالث يقوم،  وجيلدونه ويصلبونه ،األمم فيسخرون منه 

                                                   
:  ، وقد ذكر مرقس أن املسيح حتدث عن هذا األمر صراحة ، انظر كـذلك           ٣٣ -٣١: ٨مرقس:  ، انظر كذلك   ٢٣ -٢١: ١٦مىت ١

 .٢٢: ٩لوقا
  )٨١(سبق إيراد حادثة التجلي ، انظر ص ٢
 ٢٣ -٢٢: ٩لوقا ، انظر كذلك ٢٣ -٢٢: ١٧مىت  ٣
 ٣٤ -٣١: ١٨، وانظر كذلك لوقا ١٩ -١٧: ٢٠مىت  ٤
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 وملا أـى    : (ة لتالميذه قبل العشاء األخري       ما ذكره مىت يف خامتة وصايا املسيح األخري        -٤
فصح فسوف يـسلم ابـن      أنتم تعرفون أنه بعد يومني يأيت ال      : يسوع هذه األقوال كلها قال لتالميذه     

 .١)اإلنسان ليصلب
 : اليت تتحدث عن نبوءة املسيح عن صلبه تعليقاً على هذه النصوص٢عوض مسعانيقول 

يال بشىت الوسائل أن يبثوا الشجاعة واإلقدام يف نفوس          حياول القادة والزعماء يف كل األج      (
، وحىت إن كان هؤالء القادة والزعماء يعانون أقسى اآلالم فإم خيفون حالتهم الصحية عن                أتباعهم

أتباعهم لئال يتسرب إليهم اليأس والفشل، وإذا كان األمر كذلك وكان املسيح بعيداً كل البعد عـن                 
 اليت يلجأ إليها الناس فالبد من التسليم بأنه كان يعلم علم اليقني أنه سيصلب       وسائل التمويه والتحايل    

                     ألنه لوال ذلك ملا كان قد خطر بباله أن يتحدث مع تالميذه عن وجوب صلبه، إذ أن هذا اخلرب حز ،
٢٣: ١٧ مىت -  يف عضدهم وهم يف أول الطريق معهيف نفوسهم وفت- 

حديث املسيح عن صلبه يتضح لنا أنه ال يـرد مبعـزل عـن              كما أننا إذا أمعنا النظر يف       .. 
، حىت ال ميكن فصل هـذا احلـديث      النصائح والتعاليم اليت كان يوجهها ملعاصريه بل يرد ممتزجاً ا         

، بل كاخليوط اليت يتكون منها       ، ومن مث فإنه ال يكون كرقعة ارتقت بثوب         عنها دون إخالل مبعناها   
 . يكون دخيالً على أقوال املسيح بل يكون من ذات أقواله، أو باحلري ال نسيج الثوب
 أخرياً نقول إن تنبؤ املسيح عن صلبه أمر يتناسب مع حياته الطاهرة اليت عاشـها علـى                  ..
 للشر الذي كان يطفح وقتئـذ مـن رجـال الـدين             -وهو شخص أعزل  - ، ومع مقاومته     األرض
لذلك فاملسيح بتنبئه عن صلبه مل يذكر       ؛  قت احلق   والباطل مي ،   ألن الشر يبغض اخلري      ة معاً ؛  والسياس

 .٣)لنا شيئاً غريباً عما نتوقعه يف العامل لشخص نظريه
 أورد عوض مسعان كالمه السابق بعد استعراضه للنصوص اليت حتدثت عن تنبؤ املـسيح               وقد

 .نها وميكن نقد كالمه من خالل احملاور الثالثة اليت حتدث ع، بصلبه وإخباره تالميذه بذلك
، ألنه لوال ذلك ملا      فالبد من التسليم بأنه كان يعلم علم اليقني أنه سيصلب         : (قوله  / فأوالً

وما سبق وحلقه من كالمه ، يصرح       ..) كان قد خطر بباله أن يتحدث مع تالميذه عن وجوب صلبه          
نقـاد  فيه بأن املسيح كان على علم بأنه سيصلب ولذلك أخرب تالميذه ، وهو ما خيالف فيه بعـض                   

 بـدليل   علم ذلـك ، ع، ومل يد املسيح مل يكن يعلم ما كان ينتظره يف القدس   النصارى إذ يرون أن     

                                                   
 ٢-١: ٢٦مىت  ١
 .كاتب نصراين مل أقف على ترمجته ٢
 )٢٨ -٢٧(  مصر ، بدون تاريخ ، ص–دار النشر األسقفية : عوض مسعان ، ط: قضية صلب املسيح بني مؤيد ومعارض  ٣
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وبناء على ذلك فإن النـصوص      ،   ١ من حوله  ، وهروب أتباعه   االرتباك الذي حدث إبان القبض عليه     
 :يقول شارل جنيرباليت أوردت نبوءات املسيح حول صلبه هي من حترير كتاب األناجيل ، 

 لقد حرر مؤلفو أناجيلنا نصوصهم يف عصور أصبح فيها سر حياة عيسى يتلخص يف فترة                (
، وافترض هؤالء املؤلفون أنه شرح منـذ         ، تلك امليتة اليت ارتضاها مثناً إلحياء وختليص البشرية         موته

ية الته اإلهل ، لذلك مل يترددوا يف القول بأن عيسى أتى القدس إلمتام رس            البداية ضرورة تعذيبه وصلبه   
 ٢.)على الصليب الذي ينتظره فيها

 :     مث يقول نقداً هلذا الكالم املفترض
تباعه وهـروم هـو الـدليل        ، وارتباك أ   ومل يكن عيسى قد توقع ما حدث له يف القدس         (

ان الضربة القاضـية علـى أحالمـه         العنيف ك  ٣، لقد بدا وكأن حكم بيالطس      الواضح على ذلك  
  ومن املرجح أن نفسه يف أواخر أيامه قد متلكها القلق فيمـا يتعلـق باملـستقبل                والقاصمة لدعوته ،  

 قد متلكها أيضاً الشك يف ذاا وأقضتها فكرة املـوت           - ومل ال  -، ولعلها  واحلرية فيما يتعلق باحلاضر   
 .٤الذي اقترب

روري إلمتام  غري أننا ال جند من األدلة  ما يسمح لنا بالقول  بأنه رأى  حينئذ أن صلبه أمر ض                   
 ٥.) ، بل كلها تشري إىل أنه مل يدع شيئاً من هذارسالته

ومن جهة أخرى فإن روايات األناجيل أظهرت املسيح الذي كان يعلم بأنه سيصلب مبظهر              
  وذلك يف موقفه على الصليب حني أرسـل          توقع أن يكون إىل جانبه     كان ي  ذل ممن اليائس الذي خ ،
 :يقول ول ديورانت يف استعراضه حلوادث الصلب، ) ؟!اذا تركتينإهلي ، إهلي، مل : ( تلك الصيحة

                                                   
ية على ما ورد يف نصوص األناجيل ، إذ أن هذه الرؤى هي ترتيبات منطقية على مـا                  كل هذه الرؤى اليت يقدمها نقاد النصارى مبن        ١

يرد يف األناجيل ، وليس بالضرورة أن تكون هي الواقعة احلقيقية اليت حدثت ، إمنا هي نتائج مترتبة على ما ورد يف األناجيل ميكن من                         
 .خالهلا نقد نصوصه

 )٥٩(املسيحية نشأا وتطورها ص  ٢
 )٢٣(ترمجته صسبقت  ٣
 كمـا يف    -هذا الكالم الذي يذكره جنيرب يشري به إىل النص الذي يورده مىت عن الساعات األخرية قبل إلقاء القبض على املـسيح                     ٤

اجلسوا هنا ريثما أذهب إىل هناك وأصـلي ،         : مث ذهب يسوع وتالميذه إىل بستان يدعى جثسيماين وقال هلم         : ( يقول مىت  -األناجيل
نفسي حزينة جداً حىت املوت ، ابقوا هنا واسهروا معـي           :    باحلزن والكآبة ، فقال هلم     بطرس وابين زبدي ، وبدأ يشعر     وقد أخذ معه    

يا أيب إن كان ممكناً فلتعرب عين هذه الكأس ، ولكن ال كما أريد أنا بل كما تريد                  : وابتعد عنهم قليالً ، وارمتى على وجهه يصلي قائالً        
أهكذا مل تقدروا أن تسهروا معي ساعة واحدة؟ اسهروا وصـلوا لكـي ال              : ذ فوجدهم نائمني فقال لبطرس    أنت ، ورجع إىل التالمي    

يا أيب إن كان ال ميكن أن تعرب عين هذه الكأس إال            : تدخلوا يف جتربة ، إن الروح نشيط أما اجلسد فضعيف ، وذهب ثانية يصلي فقال              
 )بان أشرا فلتكن مشيئتك

 )٦١(رها ص املسيحية نشأا وتطو٥
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، وإذ مل يكن للمسيح إال ثوب واحـد فـإم             واقتسم اجلند ثياب امليت كعادة الرومان      (
، ولعلنا نقرأ يف هذا املعىن اآلية الثامنة عشرة من املزمـور             أخذوا يلقون القرعة لريوا من يأخذ الثوب      

ويبـدأ هـذا    ،  " ثيايب بينهم وعلى لباسي يقترعون    يقتسمون  : " ة إىل املسيح  الثاين والعشرين منسوب  
وذلك هو نداء اليأس الذي يعـزوه        ،   "إهلي ، إهلي ، ملاذا تركتين ؟      : " املزمور نفسه بتلك الكلمات   

فهل ميكن أن يكون اإلميان العظيم الذي أعانه يف موقفه أمام            ،    إىل املسيح وهو حيتضر    ٢ ومىت ١مرقس
 ! س قد انقلب يف تلك اللحظات املريرة إىل شك أسود؟بيالط

يا أبتاه يف   : " ولعل لوقا قد رأى أن هذه العبارة ال تتفق مع عقائد بولس الدينية فبدهلا بقوله              
ديداً  ، وهي عبارة تردد صدى اآلية اخلامسة من املزمور احلادي والثالثني تر            ٣"يديك أستودع روحي  

 ٤.)يثري الريب ملا فيه من دقة
فهل بعد ذلك يستطاع القول إن الروايات اليت تنبأ ا املسيح عن موته على الصليب هـي                 

ض الطرف عن اجلدل الكبري حول األناجيـل نفـسها          ، هذا إن غُ    روايات حقيقة ال تقبل التشكيك    
 .والتشكيك يف حمرريها وتواريخ كتابتها

الثانية من كالم عوض مسعـان      وهذا التشكيك الذي يعرضه النقاد ميكن تطبيقه على النقطة          
كما أننا إذا أمعنا النظر يف حديث املسيح عن صلبه يتضح لنا أنه ال يرد مبعزل عـن                  : (اليت يقول فيها  

، حىت ال ميكن فصل هـذا احلـديث      النصائح والتعاليم اليت كان يوجهها ملعاصريه بل يرد ممتزجاً ا         
، بل كاخليوط اليت يتكون منها       كرقعة ارتقت بثوب  ، ومن مث فإنه ال يكون        عنها دون إخالل مبعناها   

  ٥)، أو باحلري ال يكون دخيالً على أقوال املسيح بل يكون من ذات أقواله نسيج الثوب
 بـل هـو     -فيقال إن هذه النصوص اليت حتدثت عن تنبؤ املسيح عن صلبه من املمكن جداً             

 تعطى املصداقية والعمق املطلوبني ، وأن        أن تكون قد أدخلت بني ثنايا وصاياه وأقواله ؛ حىت          -الواقع
 هم من افترضوا هذه النبوءات وأضافوها       -٦ كما سبق وأوردت عن شارل جنيرب      -حمرري األناجيل   

 . األصليةصإىل النصو
 إن تنبؤ املسيح عن صـلبه أمـر         :(أما النقطة الثالثة من كالم عوض مسعان واليت يقول فيها           

 للشر الذي   -وهو شخص أعزل  - ، ومع مقاومته     عاشها على األرض  يتناسب مع حياته الطاهرة اليت      
                                                   

 ٣٤: ١٥مرقس ١
 ٤٦: ٢٧مىت ٢
:   عبـارة  - تلميذ بولس –ألن عقيدة بولس يف الفداء والكفارة تقوم على أن املفتدي هو ابن اهللا ، وليس من املناسب أن يذكر لوقا                      ٣
 . الدالة على التسليم" روحييا أبتاه يف يديك أستودع : " اليت تدل على اليأس وخيبة األمل ، فأورد " إيلي ، إيلي ، ملاذا تركتين " 
 )٢٣٨/ ١١( قصة احلضارة  ٤
 )٢٧(قضية صلب املسيح ص ٥
 )٣٤١( ص ٦
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  والباطـل ميقـت احلـق      ،   ألن الشر يبغض اخلري      ة معاً ؛  كان يطفح وقتئذ من رجال الدين والسياس      
 .١)لذلك فاملسيح بتنبئه عن صلبه مل يذكر لنا شيئاً غريباً عما نتوقعه يف العامل لشخص نظريه

تنبؤ ا ليس من الضروري أن يكونا من لوازم مواجهة دعـوة            إن مسألة الصلب وال   : فأقول  
 .  من قبل اليهوداملسيح 

 قد أنبأ مبا حييكه له رؤساء الكهنة والكتبة ، ومبا كانوا ينـوون              نعم قد يكون املسيح     
القيام به من أجل ثنيه عن نشر دعوته، وهذا أمر ال يستغرب منهم يف مواجهة دعوة نيب جاء ليصلح                   

 من أوضاع دينية واجتماعية درج عليها اليهود واستمرؤوها ، وكانوا يـرون يف شـخص                ما فسد 
 .املسيح عدواً هلم إذ كان ينهاههم عما ألفوه

 كمـا   –ولكن أن يقال إنه أنبأ تالميذه بأنه سيصلب فإن هذا ال يستقيم مع واقع النصوص                
 . إىل بين إسرائيل٢سل وال مع مكانة املسيح كنيب مر-ورد يف نقد الفقرتني السابقتني

 هنا ما جاء يف رواية برنابا للنص الذي رواه مىت عن املرة األوىل اليت ينبـئ                 ٣وميكن أن يورد  
 :فيها املسيح تالميذه مبا سيقع عليه من اضطهاد ، فنص مىت الذي سبق ذكره جاء فيه

مل على يـد    من ذلك الوقت بدأ يسوع يعلن لتالميذه أنه البد أن ميضي إىل أورشليم ويتأ             ( 
  :، فانتحى به بطرس جانباً وأخذ يوخبه قائالً رؤساء الكهنة والكتبة ويقتل، ويف اليوم الثالث يقام

اغرب من أمامي   : ، فالتفت يسوع إىل بطرس وقال له        حاشا لك يا رب أن حيدث لك هذا       
 .٤)؛ ألنك تفكر ال بأمور اهللا بل بأمور الناس  أنت عقبة أمامي يا شيطان

                                                   
 )٢٨ -٢٧(  ص صلب املسيح بني مؤيد ومعارضقضية ١
ϑ£$! * ®: أنبأنا مبا واجهه من عنت بين إسرائيل ، قال تعاىل          إن القرآن الكرمي حني قص علينا خرب عيسى          ٢ n=sù ¡§ymr& 4†|¤ŠÏã ãΝ åκ ÷] ÏΒ 

t ø ä3ø9$# tΑ$s% ô⎯tΒ ü“ Í‘$|ÁΡr& ’ n< Î) «! : كما أنبأنا عما حدث من الشبهة يف صلب املسيح حني ظن اليهود أم قتلوه               ]  ٥٢:آل عمران  [ 〉 #$

® öΝ Îγ Ï9öθ s%uρ $̄ΡÎ) $uΖ ù=tG s% yx‹Å¡pR ùQ$# © |¤ŠÏã t⎦ ø⌠$# zΝ tƒ ó tΒ tΑθ ß™u‘ «! 4〈 ]  م تربصوا      ] ١٥٧: النساءبه وأرادوا اإليقاع به ولكـن      وهذا يدل على أ

tΒuρ çνθ$ ®: اهللا جناه منهم ، قال تعاىل      è=tF s% $tΒuρ çνθ ç7n=|¹ ⎯Å3≈ s9uρ tµ Îm7ä© öΝ çλ m; 〈  ]فال يستبعد مع ذلك أن يكون املـسيح           ] ١٥٧:النساء ، 

سيصلب فإن ذلك ال ميكن أن يكون       قد أخرب تالميذه بنوايا اليهود وما كانوا حييكونه من مؤامرات ، ولكن أن يكون قد أخربهم بأنه                  
خبالف ما يعلم وقوعه ، وهو قد نفـى   كناية عن إخبار عن اهللا عز وجل ، وال ميكن أن خيرب اهللا   قد وقع ، ألن نبوءات املسيح     

tΒuρ çνθ$ ®: وقوع الصلب على املسيح بقوله       è=tF s% $tΒuρ çνθ ç7n=|¹ ⎯Å3≈ s9uρ tµ Îm7ä© öΝ çλ m; 〈  ]علم اهللا تعاىل سابقاً بأن املسيح       فكان ]  ١٥٧:النساء 

) ٥٢٣( انظر تفاصيل موقف اإلسالم من قضية الـصلب ص        .  خبالف علمه عن اهللا تعاىل       لن يصلب ، فال ميكن أن ينبئ املسيح         
 .من هذا البحث

ابـا ، كمـا أن يل أيـضاً         حني أورد أمثال هذه الروايات عن برنابا فإنين ال أحاكم النصارى إليها ألم ال يقرون بصحة إجنيل برن                  ٣
 دون   من قبيل املقارنة العلمية     رواياته اليت جاءت شبيهة ببعض ما ورد يف األناجيل املعتمدة          ات على هذا اإلجنيل ، ولكنين أورد      مالحظ

 .حماكمة أحد إليه
 ٣٣ -٣١: ٨قس، انظر كذلك مر٢٣ -٢١: ١٦مىت ٤
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  ١ فانصرف الالويون والكتبـة باخليبـة      : (برنابا احلادثة يف اإلجنيل املنسوب إليه فقال      وأورد  
 .إن الشيطان على ظهره وهو يتلو كل شيء عليه: وقصوا كل شيء على رؤساء الكهنة الذين قالوا

فقال  وشيوخ شعبنا يتربصون يب الدوائر ،        احلق أقول لكم إن رؤساء    : مث قال يسوع لتالميذه   
، فإن علـي   إنك لغيب وال تدري ما تقول: فقال له يسوع   تذهب فيما بعد إىل أورشليم ،        ال: سبطر

؛ ألنه هكذا احتمل مجيع األنبياء وأطهار اهللا، ولكن ال ختـف؛ ألنـه               أن احتمل اضطهادات كثرية   
 .٢)يوجد قوم معنا وقوم علينا

الكتبة ، بل ذكـرت أن      ويالحظ أن رواية برنابا مل تذكر مسألة القتل بيد رؤساء الكهنة و           
 الدوائر ، وأنه أخرب بطرس أن عليه أن حيتمل اضطهادات كثرية كما فعل              القوم يتربصون باملسيح  
  هذا ما يتعلق بالنبوءات اليت وردت يف العهد اجلديد منسوبة إىل املسيح.مجيع األنبياء من قبله

ت تصديقاً هلذه لنبـوءات     حول صلبه  وأما أحداث الصلب اليت يقول النصارى إا قد حتقق           
 .فهي موضوع املبحث التايل

 

                                                   
 .إثر حماورة هلم مع املسيح حول املسيا املنتظر ١
 ١٨ -١١: ٤٢نابابر ٢
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 املبحث الثاين
 داث الصلب يف العهد اجلديدأح

 
ا يف األناجيل األربعة ، فقد أوردا األناجيل        تعترب حادثة الصلب من األمور املتفق على ذكره       

 .مجيعاً ، ولكن املالحظ يف هذا اإليراد االختالف يف كثري من تفاصيل احلادثة
 هو إثبـات وقـوع الـصلب وأن         - برغم اختالف التفاصيل   –روايات األناجيل   حمور   و

 .املصلوب هو املسيح
لرواية األوىل يف ترتيب األناجيل ، وتبتدئ أحداث الصلب         وسأورد هنا رواية مىت باعتبارها ا     

 : اح السادس والعشرين الذي جاء فيه يف اإلصحيف إجنيل مىت
أين تريد أن جنهز لـك      : يذ إىل يسوع يسألون    تقدم التالم  ١طريويف اليوم األول من أيام الف     (

املعلم يقول إن ساعيت قد اقتربـت   :ادخلوا املدينة واذهبوا إىل فالن وقولوا له : الفصح لتأكل؟ أجام  
 .، وجهزوا الفصح هناكع ، ففعل التالميذ ما أمرهم به يسوعمل الفصح مع تالميذي وعندك سأ

إن واحـداً  : قول لكـم احلق أ: ، وبينما كانوا يأكلون قال ثين عشر وعند املساء اتكأ مع اال    
: فأجـاب هل أنا يـا رب؟      :  ، فاستوىل عليهم احلزن الشديد وأخذ كل منهم يسأله         منكم سيسلمين 

، إن ابن اإلنسان البد أن ميضي كما قد كتـب            الذي يغمس يده معي يف الصحفة هو الذي يسلمين        
مل  كان خرياً لذلك الرجل لـو      ، الذي على يده يسلم ابن اإلنسان     ، ولكن الويل لذلك الرجل       عنه
 .أنت قلت: نا هو يا معلم ؟ أجابه هل أ: ولد ، فسأله يهوذا مسلمهي

       خذوا ، كلوا    : وأعطى  التالميذ وقال   ر  وبينما كانوا يأكلون أخذ يسوع رغيفاً وبارك وكس
بوا منها كلكم  فإن هذا هو دمي الذي         اشر: هذا هو جسدي ، مث أخذ الكأس وشكر وأعطاهم قائالً         

 إين ال أشرب بعد  :للعهد اجلديد ، والذي يسفك من أجل كثريين ملغفرة اخلطايا، على أين أقول لكم
  .  ٢أشربه معكم جديداً يف ملكوت أيباليوم من نتاج الكرمة هذا حىت يأيت اليوم الذي فيه 

                                                   
 )١٠٦(سبق التعريف بأيام الفطري والفصح ص ١
عرف يف النصرانية بالعـشاء الربـاين أو        تأصيالً ملا ي  تعترب  ..) وبينما كانوا يأكلون أخذ يسوع رغيفاً     : ( الفقرات السابقة من قوله      ٢

 فكلمـة شـكر يف      -٢٧: ٢٦مىت  - وأخذ الكأس وشكر   : مأخوذ عن العبارة   -أي شكر -القُداس أو اإلفخارستيا ، وكلمة أفخارستيا     
: ١١كورنثـوس   ١-عشاء الرب كما يذكر بـولس       : ، واالسم األكثر تداوالً هو    ) eucharistesas(اليونانية هي أفخارستيساس    

" ليتورجيـا " وبعد العصر الرسويل أصبحت خدمة عشاء الرب تعرف باسم           -٢١: ١٠كورنثوس  ١ -مائدة الرب   :  كما يسمى  -٢٠
)Laitourgia (  سـوزيا "  كما أُطلق عليها كلمة       -يف العربية " القداس" ومن هنا جاءت كلمة      -اخلدمة املقدسة   :أي) "thusia (
سر ؛ لطبيعتها السرية ، ورمبا أيضاً ألا كانت تتم يف دائـرة مغلقـة مـن                 : أي  ) musterion"(موسترييون"قربان ، وكلمة    : أي

ويعترب العشاء الرباين من الطقوس األساسية يف الكنيسة الرتباطه الوثيق بقضية الصلب والكفـارة               / ) ٤(دائرة املعارف الكتابية  . املؤمنني
وقد أفاض مىت هنري يف شرح نص مىت املؤسس للعشاء الرباين ، وبين يف شرحه أساسيات العقيدة النصرانية حـول هـذا الطقـس                        

= :جند هنا تأسيس فريضة عشاء الرب  أوالً       : ( سس ليحل حمل الفصح اليهودي يقول     وارتباطه بالفداء ، فيذكر أوالً أن العشاء الرباين أ        
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 يف هذه الليلة ستشكون      :دئذ قال هلم يسوع   عن ،١مث رتلوا وانطلقوا خارجاً إىل جبل الزيتون      
، ولكن بعد قياميت أسـبقكم       سأضرب الراعي فتـتشتت خراف القطيع    : ؛ ألنه قد كتب    يفّ كلكم 
 .إىل اجلليل

احلق أقول لـك    : ، أجابه يسوع    ولو شك فيك اجلميع فأنا لن أشك       :فرد عليه بطرس قائالً   
ولو كان علي   :  فقال بطرس   ،  أنكرتين ثالث مرات   إنك يف هذه الليلة قبل أن يصيح الديك تكون قد         

 .، وقال التالميذ كلهم مثل هذا القول أن أموت معك ال أنكرك أبداً
اجلسوا هنا ريثما أذهـب     :  وقال هلم  ٢مث ذهب يسوع وتالميذه إىل بستان يدعى جثسيماين       

   :، فقـال هلـم      باحلزن والكآبـة   ، وبدأ يشعر   ، وقد أخذ معه بطرس وابين زبدي       إىل هناك وأصلي  
وابتعد عنهم قليالً وارمتى على وجهه يصلي       ،  ، ابقوا هنا واسهروا معي       نفسي حزينة جداً حىت املوت    

 .         ، ولكن ال كما أريد أنا بل كمـا تريـد أنـت             يا أيب إن كان ممكناً فلتعرب عين هذه الكأس        : قائالً
مل تقدروا أن تسهروا معي ساعة واحـدة؟        أهكذا  : ورجع إىل التالميذ فوجدهم نائمني فقال لبطرس      

 .، إن الروح نشيط أما اجلسد فضعيف اسهروا وصلوا لكي ال تدخلوا يف جتربة

                                                                                                                                                  
يف اجلزء األخري من وجبة الفصح ؛ ألا ستحل حمل فريضة الفصح ، فاملسيح بالنـسبة                " فيما هم يأكلون  : " الوقت الذي أسست فيه   =

 ). لنا هو ذبيحة الفصح اليت تتم ا الكفارة
 واألمور اليت أسست عليه واعتربت دعامـة عقيـدة الكفـارة            - املؤسس للعشاء الرباين   –اين هذا النص    مث شرع هنري يف توضيح مع     

: ٦رمز إىل جسد املسيح باخلبز ، ومت تقدميه على هذا النحو عندما قال يف يوحنـا               : ( وطقس القربان املقدس املرتبط ا ، يقول هنري       
أخذ يـسوع  "د تستند على اخلبز فإن النفس أيضاً تدعمها وحتفظها وساطة املسيح ،   ، وكما أن حياة اجلس    " أنا هو خبز احلياة    : " ٢٥
كسر جسد املسيح من أجلنا وحىت يفي       : األمر الذي يشري إىل     " وكسر.. "أي كرسه هلذا االستعمال بالصالة والشكر     "  وشكر.. اخلبز

باعتباره رب العائلـة ورب هـذه       " وأعطى التالميذ "لألوالد ،   كسر جسد املسيح لنا كما يكّسر أب العائلة اخلبز          ..بالغرض لفائدتنا 
اقبلوا املسيح كما هو مقـدم      " : خذوا كلوا : :ماذا يعمل به  : وهو ذا خيربهم باآليت   ".. خذوا كلوا هذا هو جسدي    : وقال.. "الوليمة

وهذا اخلبـز   .. د به اخلبز وليس جسده احلقيقي     واسم اإلشارة يف اليونانية يرا    " هذا هو جسدي  ..." لكم  اقبلوا الكفارة وصادقوا عليها     
 ..).يرمز إىل جسدي وميثله

وهذه الكأس الـيت أعطاهـا      " ... أخذ الكأس : " رمز إىل دم املسيح باخلمر    : ( مث حتدث هنري عن الرمز إىل دم املسيح باخلمر فقال         
، وإىل تلك اآلونة كان دم " هو دمي الذي للعهد اجلديد ألن هذا : " مع إيضاح وتفسري" ..اشربوا منها كلكم: " للتالميذ أعطاها بأمر

 )املسيح يمثل بدم حيوانات الذبيحة أي بدم حقيقي ، غري أنه بعد أن سفك بالفعل أصبح يشار إليه بعصري الكرمة 
هد الـذي سـر اهللا أن       ، الع " هذا هو دمي الذي للعهد    : ( " وأخرياً يفسر هنري معىن ارتباط سفك دم املسيح خبطايا وتكفريها فيقول          

مل يكن قد سفك إال يف اليوم التايل ، غري أنه كان على         ": يسفك" يقطعه معنا ، وكل فوائده ومزاياه أصبحت مستحقة مبوت املسيح ،            
د اجلديـد   مبعىن أنه يشتري لنا مغفرة اخلطايا ، والعه       " : ملغفرة اخلطايا ... يسفك  " وشك أن يسفك ، وقد اعترب وكأنه سفك فعالً ،           

/ ١(التفسري الكامل للكتاب املقدس ) . الذي تأسس بدم املسيح هو ميثاق غفران لكل من يؤمن ، لكي حيقق املصاحلة بني اهللا واإلنسان 
 .بتصرف يسري) ٢٦١- ٢٦٠

 ) ٦٨(سبق التعريف به ص ١
  )٨٢(سبق التعريف به ص ٢
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 ٣٥٧

أس إال بـان أشـرا     يا أيب إن كان ال ميكن أن تعرب عين هذه الك           :وذهب ثانية يصلي فقال   
فتركهم وعـاد  ، عينهم ، ورجع إىل التالميذ فوجدهم نائمني أيضاً ألن النعاس أثقل أ فلتكن مشيئتك   

حانت الساعة وسوف يـسلم ابـن   : ، مث رجع إىل تالميذه وقال      يصلي مرة ثالثة وردد الكالم نفسه     
 .، ها قد اقترب الذي يسلمين ، قوموا فلنذهب اإلنسان إىل أيدي اخلاطئني

وفيما هو يتكلم إذا يهوذا أحد االثين عشر قد وصل ومعه مجع عظيم حيملـون الـسيوف                 
 : عطاهم عالمـة قـائالً    ، وكان مسلمه قد أ      وقد أرسلهم رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب      ، والعصي

 .١الذي أقبله فهو هو، فاقبضوا عليه
 يا صاحيب ملاذا    :، فقال له يسوع    وقبله سالم يا سيدي ،      : فتقدم يف احلال إىل يسوع وقال     

ن كانوا مع يسوع قد مـد        من الذي  ٢، وإذا واحد    فتقدم اجلمع وألقوا القبض على يسوع      أنت هنا ؟  
 رد سيفك إىل غمـده     : ، فقال له يسوع     فقطع أذنه  ٣، وضرب عبد رئيس الكهنة     يده واستل سيفه  

، أم تظن أين ال أقدر اآلن أن أطلب إىل أيب فريسل يل          ون إىل السيف بالسيف يهلكون    ئفإن الذين يلج  
إن ما حيدث اآلن البد     : ث يقول ؟ ولكن كيف يتم الكتاب حي      أكثر من اثين عشر جيشاً من املالئكة      

أكما على لص خرجتم بالـسيوف والعـصي        :   مث وجه يسوع كالمه إىل اجلموع قائالً       أن حيدث ؟  
            ؟ كنت كل يوم بينكم أعلم يف اهليكل ومل تقبضوا علي ولكن قد حدث هذا كلـه        ٤لتقبضوا علي ،

 .٥ عندئذ تركه التالميذ كلهم وهربوا األنبياء ،لتتم كتابات
، وقد اجتمع عنـده الكتبـة         رئيس الكهنة  ٦ا الذين قبضوا على يسوع فساقوه إىل قيافا       وأم
خل وجلس بـني احلـراس      ، مث تقدم إىل الدا     ، وتبعه بطرس من بعيد إىل دار رئيس الكهنة         والشيوخ

 .لريى النهاية
، وحبثوا عن شهادة زور علـى يـسوع          وانعقد اجمللس من رؤساء الكهنة والشيوخ كلهم      

 ، أخرياً تقـدم اثنـان         مع أنه حضر شهود زور كثريون       ، ، ولكنهم مل جيدوا    وا عليه باملوت  ليحكم
 . هيكل اهللا وأبنيه يف ثالثة أيامإين أقدر أن أهدم:  هذا قال: وقاال

                                                   
كثرياً ، ويتنقل يف أرجاء البالد داعياً ، فمن غري املعقـول أن يكونـوا    جيداً ، إذ كان يغشى اهليكل  كان اليهود يعرفون املسيح    ١

حباجة إىل عالمة مثل هذه اليت يذكر مىت أن يهوذا اتفق عليها مع اجلنود ، ومما يدل على ذلك أن مىت نفسه ذكر أن املسيح قال للذين                           
 ؟ كنت كل يوم بينكم أعلم يف اهليكل ومل تقبـضوا            أكما على لص خرجتم بالسيوف والعصي لتقبضوا علي       : ( جاءوا يقبضون عليه    

 . ، وهذا يدل على أم كانوا يعرفونه جيداً ، ومل يكونوا حباجة إىل تلك العالمة٥٥: ٢٦مىت) علي
  صرح بأنه بطرس١٠: ١٨يف رواية يوحنا ٢
 .امسه ملْخس أن العبد كان١٠: ١٨ يف رواية يوحنا٣
 .ا يعرفونه ومل يكونوا حباجة إىل عالمة من يهوذا وهذا يؤيد أن اجلمع القادم كانو ٤
 ٥٢ -٥١: ١٤مرقس ) وتبعه شاب ال يلبس غري إزار على عريه فأمسكوه فترك اإلزار وهرب عرياناً( زاد مرقس  ٥
  )١٠٩(سبق التعريف به ص ٦
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 ٣٥٨

  به هذان عليك؟ أما جتيب بشيء على ما يشهد:فوقف رئيس الكهنة وسأله
هل : أستحلفك باهللا احلي أن تقول لنا     : ه، فعاد رئيس الكهنة يسأل     ولكن يسوع ظل صامتاً   

، وأقول لكم أيضاً إنكم منذ اآلن سـترون ابـن            أنت قلت : فأجابه يسوع  ؟ ١أنت املسيح ابن اهللا   
قـد  :  فشق رئيس الكهنة ثيابه وصـرخ  القدرة مث آتياً على سحب السماء ،       اإلنسان جالساً عن ميني   

 يستحق عقوبـة    : أجابوا تم جتديفه فما رأيكم ؟    نتم مسع  وها أ   ، ، ال حاجة بنا بعد إىل شهود       جدف
 تنبأ لنا أيها املسيح من ضربك؟: ، فبصقوا يف وجهه وضربوه ولطمه بعضهم قائلنياملوت 

أنـت  : ويف تلك األثناء كان بطرس جالساً يف الدار اخلارجية فتقدمت إليه خادمة وقالـت             
، مث خرج إىل مدخل      دري ما تقولني  ال أ : ، فأنكر بطرس أمام اجلميع وقال      كنت مع يسوع اجلليلي   

، فأنكر بطـرس     وهذا كان مع يسوع الناصري    : الدار فعرفته خادمة أخرى فقالت للحاضرين هناك      
: ، وبعد قليل تقدم الواقفون هناك إىل بطرس وقالوا لـه           إين ال أعرف هذا الرجل    : مرة ثانية وأقسم  

إين ال أعـرف    : طرس يلعن وحيلف قائالً   ، فابتدأ ب   ، فإن هلجتك تدل عليك     باحلق إنك واحد منهم   
قبل أن يصيح الـديك     : ، ويف احلال صاح الديك فتذكر بطرس كلمة يسوع إذ قال له            ذلك الرجل 

 .٢، فخرج إىل اخلارج وبكى بكاًء مراً تكون قد أنكرتين ثالث مرات
وملا طلع الصباح عقد رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب اجتماعاً آخر، وتآمروا على يـسوع              

 . احلاكم٣، مث قيدوه وساقوه فسلموه إىل بيالطس يرتلوا به عقوبة املوتل
، ندم ورد الثالثني قطعة مـن الفـضة إىل           فلما رأى يهوذا مسلمه أن احلكم عليه قد صار        

 ، بـل هـو      ليس هذا شأننا حنن   : فأجابوهت إذ سلمتكم دماً بريئاً ،       قد أخطأ : رؤساء الكهنة وقال  
، فأخذ رؤساء الكهنة     ٤، مث ذهب وشنق نفسه     فضة يف اهليكل وانصرف   فألقى قطع ال  شأنك أنت ،    

 وبعد التشاور اشـتروا      ، ، فال حيل لنا إلقاؤه يف صندوق اهليكل        هذا املبلغ مثن دم   : قطع الفضة وقالوا  
 ا احلقل يدعى حىت اليوم حقل الـدم       ، ولذلك مازال هذ    باملبلغ حقل الفخاري ليكون مقربة للغرباء     

وأخذوا الثالثني قطعة من الفضة مثن الكرمي الذي دفعه بنو          :  القائل ٥قيل بلسان النيب إرميا   عندئذ مت ما    
 .٦، كما أمرين الرب إسرائيل ودفعوها لقاء حقل الفخاري

                                                   
 ٦١: ١٤مرقس ) أأنت املسيح ابن املبارك؟: ( نص مرقس ١
 ٧٥ -١٧: ٢٦مىت  ٢
 )٢٣(  صسبق التعريف به ٣
ختتلف اية يهوذا هنا عما ذكره لوقا يف سفر األعمال ، إذ ذكر أن يهوذا وقع يف احلقل الذي اشتراه باملال الذي تقاضاه من رؤساء                          ٤

 ١٩ - ١٧: ١الكهنة فانشق بطنه ومات ، انظر أعمال
 )٩٣(سبق التعريف به ص ٥
 )١(هامش  ) ٣٣٣( انظر ص.سبقت اإلشارة إىل أن هذه النبوءة ال وجود هلا يف إرميا ٦
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 وكان  أنت قلت ،  :  ، أجابه   ؟ أأنت ملك اليهود  :  ووقف يسوع أمام احلاكم فسأله احلاكم     
 أما تسمع   : فقال له بيالطس   ، ات وهو صامت ال يرد    رؤساء الكهنة والشيوخ يوجهون ضده االام     

 .؟  لكن يسوع مل جيب احلاكم ولو بكلمة حىت تعجب احلاكم كثرياً ما يشهدون به عليك
 وكـان    ، وكان من عادة احلاكم يف كل عيد أن يطلق جلمهور الشعب أي سجني يريدونه             

من تريدون أن أطلق    : م بيالطس ، ففيما هم جمتمعون سأهل     عندهم وقتئذ سجني مشهور امسه باراباس     
 وفيمـا هـو      ،  إذ كان يعلم أم سلموه عن حسد        ؟ ، أم يسوع الذي يدعى املسيح      باراباس: لكم

ضايقت اليوم كثرياً يف    ، فقد ت    إياك وذلك البار   : القضاء أرسلت إليه زوجته تقول     جالس على منصة  
 .حلم بسببه 

 طالبوا بإطالق باراباس وقتـل يـسوع      ولكن رؤساء الكهنة والشيوخ حرضوا اجلموع أن ي       
فمـاذا أفعـل    : فعاد يسأل باراباس ،   :  أجابوا ؟  أي االثنني تريدون أن أطلق لكم      : فسأهلم بيالطس 

: فازدادوا صـراخاً   ؟   وأي شر فعل  :  فسأل احلاكم ليصلب ،   :  أجابوا  ؟ بيسوع الذي يدعى املسيح   
د تنشب باألحرى أخذ ماء وغسل يديه أمام        ، وأن فتنة تكا     فلما رأى بيالطس أنه ال فائدة       ، ليصلب

ليكن دمـه   :فأجاب الشعب بأمجعه   ،   ، فانظروا أنتم يف أمره     أنا بريء من دم هذا البار     : اجلمع وقال 
 .، وأما يسوع فجلده مث سلمه إىل الصلب فأطلق هلم باراباس ، علينا وعلى أوالدنا

، فجردوه من ثيابه     ود الكتيبة كلها  ، ومجعوا عليه جن     فاقتاد اجلنود يسوع إىل دار احلكومة     
ووضعوا قصبة يف يده اليمىن      ،   ، وجدلوا له إكليالً من شوك وضعوه على رأسه         وألبسوه رداًء قرمزياً  

، وأخذوا القصبة منه     سالم يا ملك اليهود ، وبصقوا عليه       :وركعوا أمامه يسخرون منه وهم يقولون     
، وألبـسوه ثيابـه وسـاقوه إىل          نزعوا عنه الرداء   وبعدما أوسعوه سخرية   ،   وضربوه ا على رأسه   

 .الصلب
 فسخروه أن   ١وبينما كان اجلنود يسوقونه إىل الصلب وجدوا رجالً من القريوان امسه مسعان           

 .حيمل عنه الصليب
، وهو الذي يدعى مكان اجلمجمة أعطوا يسوع         ٢وملا وصلوا إىل املكان املعروف باجللجثة     

   ا      امخراً ممزوجة مبرارة ليشرفصلبوه مث تقامسوا ثيابه فيما بينهم مقترعني         ، فلما ذاقها رفض أن يشر ،
                                                   

أصله من بلدة قريين يف ليبيا فعلى ذلك فلقبه األصلي هو القريين ، ويذكر مرقس أنه والـد ألكـسندر و روفـس                       : مسعان القريواين  ١
 وال يدرى هل هو هذا الذي ذكره        –  اسم روفس بني من كانوا يف كنيسة روما           ١٣: ١٦ ، وقد ذكر بولس يف رومية      ٢١: ١٥مرقس

 ).٤٣٠ -٤٢٩/ ٤(، دائرة املعارف الكتابية )  ٤٨٤(قاموس الكتاب املقدس ص: انظر.  المرقس أم
جوجلالتا ، ومعناه مججمة ، وأطلق هذا االسم على املوقع الذي يعتقد النـصارى أن املـسيح                 : اسم عربي ، أصله اآلرامي    : اجلُلْجثة ٢

أن يكون املوقع قد عهد إلقاء مجاجم احملكومني فيـه ، أو أن شـكله               صلب فيه ، أما عن سبب التسمية ذا االسم فهم خمتلفون بني             
 قد وجدت هناك ، ومل يوجد سبب اتفق عليه أو كانت نسبته موثقة بل مجيع                اجلغرايف يشبه مججمة اإلنسان ، أو أن مججمة آدم          

= ين وقع الصلب بالضبط وأين هو موقع اجللجثة  األسباب مبنية على التخمينات ، كما أن املوقع نفسه بقي جمهوالً إىل اليوم فال يدرى أ               

http://kotob.has.it



 ٣٦٠

هـذا هـو    : ، وقد علقوا فوق رأسه ال فتة حتمل مته مكتوباً عليها           ، وجلسوا هناك حيرسونه    عليها
 .، واآلخر عن اليسار ، واحد عن اليمني وصلبوا معه لصني ، يسوع ملك اليهود

يا هادم اهليكل وبانيه يف ثالثة أيـام        :  وهو يهزون رؤوسهم ويقولون    ، وكان املارة يشتمونه  
 .، إن كنت ابن اهللا فانزل عن الصليب خلص نفسك

خلص غريه أما نفسه فال يقدر أن       : وسخر منه أيضاً رؤساء الكهنة والكتبة والشيوخ قائلني       
اهللا فليخلـصه اآلن إن     ، توكل على     ؟ فليرتل اآلن عن الصليب فنؤمن به       ، أهو ملك إسرائيل    خيلص

 .وكان اللصان املصلوبان معه يسخران منه مبثل هذا الكالمأنا ابن اهللا ، :  ، فهو قد قالكان يريده
  ومن الساعة الثانية عشرة ظهراً إىل الساعة الثالثة بعد الظهر حل الظالم على األرض كلها               

، ملاذا   ، إهلي   إهلي :؟ أي  اذا شبقتين ، مل  ، إيلي  إيلي:  وحنو الساعة الثالثة صرخ يسوع بصوت عظيم      
 ، فركض واحد منهم وأخذ إسـفنجة  ١إيلياإنه ينادي   : فلما مسعه بعض الواقفني هناك قالوا      ؟   تركتين

، لنر هل يأيت     دعه وشأنه :  ، ولكن الباقني قالوا    غمسها يف اخلل وثبتها على قصبة وقدم إليه ليشرب        
 .، وأسلم الروح وت عظيم؟ فصرخ يسوع مرة أخرى بص إيليا ليخلصه

، وتزلزلـت األرض وتـشققت       وإذا ستار اهليكل قد انشق شطرين من األعلى إىل األسفل         
، وإذ خرجوا من القبور      ، وقامت أجساد كثرية لقديسني كانوا قد رقدوا        ، وتفتحت القبور   الصخور

 .، ورآهم كثريون دخلوا املدينة املقدسة بعد قيامة يسوع
وجنوده الذين كانوا يتولون حراسة يسوع فقد استوىل عليهم خوف شـديد   ٢وأما قائد املئة 

 . حقاً كان هذا ابن اهللا: ، فقالواحني رأوا الزلزال وكل ما جرى
                                                                                                                                                  

دائـرة املعـارف    : انظر. وقد أعطيت ختمينات كثرية حول حتديد املوقع لكنها كلها بال أدلة ، وال زال املوقع جمهوالً إىل يومنا هذا                    =
األمهية جمهـوالً منـذ     ، ومن الغريب أن يبقى موقع له هذا         ) ٢٦٨ – ٢٦٧(و قاموس الكتاب املقدس ص    ) ٥٥٤ -٥٥٣/ ٢(الكتابية

القرن األول ، وال يعرف مكانه على وجه التحديد بالرغم من ارتباط احلدث الذي وقع فيه بالعقيدة النصرانية ارتباطاً وثيقاً إذ هو من                       
به  حقيقة وإال ملا خفي موقع صـل       دعائمها ، ولعل ذلك يبني أن النصارى أنفسهم مل يكونوا مستيقنني من وقوع الصلب باملسيح                

 راجع املبحث اخلاص مبوقف اإلسالم من قضية الصلب إذ فيه تفصيل ومناقشة حول الصلب والشبهة اليت وقعـت                   –على هذا الوجه    
وما زال حتقيق املسألة قيد البحث  ورمبا        ) : ( ٢٦٨(  وقد قدم قاموس الكتاب املقدس سبباً غريباً يف جهالة املوقع إذ جاء فيه ص               -فيه

يـورد  )  مغايرة لروح الديانة الصحيحة    – جسمية   –يسوع حكمة إهلية لئال جيعله الناس موضعاً لعبادة هيولية          يف إخفاء موضع صلب     
: قاموس الكتاب املقدس هذا القول والواقع أن الديانة النصرانية قائمة على عبادة يسوع املسيح باعتباره ابن اهللا وأحد األقانيم الثالثـة                      

الصلب والفداء والقيامة ، وجعلها حماور العقيدة النصرانية         : ى متجيد وتعظيم العقائد املرتبطة بيسوع       اآلب واالبن والروح القدس ،وعل    
 ، فأن يقال إن موقع الصلب أخفي لكي ال يتخذ موضعاً لعبـادة              وهي بذلك بعيدة كل البعد عن التوحيد الذي جاء به املسيح            

 .  ية من عقائد ذات صلة بالوثنيات األخرىجسمية أمر ال ميكن قبوله مع كل ما وجد يف النصران
 )٨١( سبق التعريف بإيليا ص ١
 ستة ا كان أي جندي ٦٠٠حنو  من تتكون عادة الكتيبة وكانت ،اجلنود من مئة مرتهإ حتت ، الروماين اجليش يف ضابط :قائد املئة ٢
 قـادة  هلم خيضع مراءأ ستة فرقة كل يف وكان  ،بكتائ عشر من أي جندي ٦,٠٠٠حنو  من تتكون الفرقة وكانت  ،املئات قادة من

= جنوده بني والربط الضبط وحفظ اجملتمع، يف والنظام منألا حفظ عن املسئول القائد كان ذإ ، واسعة سلطة املئة لقائد وكان ، املئات
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 ٣٦١

  قد تبعن يسوع من اجلليل ليخدمنـه       ، وكن  ومن بعيد كانت نساء كثريات يراقنب ما جيري       
 .٣ زبدي، وأم ابين٢، ومرمي أم يعقوب ويوسي١وبينهن مرمي اجملدلية

، وكان أيضاً تلميـذا ليـسوع       ٥ امسه يوسف  ٤وملا حل املساء جاء رجل غين من بلدة الرامة        
    فأخـذ يوسـف اجلثمـان      ،   ، فأمر بيالطس أن يعطى له      فتقدم إىل بيالطس يطلب جثمان يسوع     

ى ، ودحرج حجراً كبرياً عل     ، ودفنه يف قربه اجلديد الذي كان قد حفره يف الصخر           وكفنه بكتان نقي  
 . جالستني جتاه القرب٦ وكانت هناك مرمي اجملدلية ومرمي األخرى ،باب القرب مث ذهب

 تقدم رؤساء الكهنة والفريسيون معاً إىل بيالطس        - أي بعد اإلعداد للسبت    -ويف اليوم التايل  
راسة إين بعد ثالثة أيام أقوم ، فأصدر أمراً حب     :  ، تذكرنا أن ذلك املضلل قال وهو حي        يا سيد : وقالوا

إنه قام من بني األمـوات      : القرب بإحكام إىل اليوم الثالث لئال يأيت تالميذه فيسرقوه ويقولوا للشعب          
م حراس فاذهبوا واحرسوه كمـا      عندك: فأجام بيالطس ون التضليل األخري أسوأ من األول ،        فيك

 .٧)، وأقاموا حراساً ، وختموا احلجر فذهبوا وأحكموا إغالق القربترون ، 
  

                                                                                                                                                  
 بعمله ودرايته خلربته الصف من قىيرت املئة قائد كان ما وكثريا ل ،احلا مقتضى حسب القرارات صدارإو ، احلرب يف وقيادم املئة=

ـ  يف مث الكتيبـة  يف األول املئة قائد مثال فيصبح علىأ وظائف إىل يرتقى أن ميكن وكان  ،املختلفة املواقف يف تصرفاته وحلسن ة  الفرق
 عن مسئوال كان ماك  عدامإلا عقوبة وخباصة العقوبات تنفيذ على شرافاإل عليه فكان ، الواجبات من العديد املئة قائد على وكان
 دخل على منه حيصل مرموقا مركزا املئة قائد مركز كانو  ،)الرومانيني  غري ( املرتزقة من أو الرومانيني من كانوا سواء ، جنوده كل
 ).٦/٢٥٦(دائرة املعارف الكتابية: انظر. جيد
 )١٠٩(سبقت ترمجتها ص ١
 والـيت ذكـرت يف بعـض        - بن حلفى  -فسها مرمي أم يعقوب الصغري    وترجح بعض املصادر أن مرمي هذه هي ن       :  مرمي أم يعقوب   ٢

 ، ويشري العهد اجلديد إىل أا كانت من النساء اللوايت كـن يتـبعن               ٤٠: ١٥مرقس-النصوص باسم مرمي أم يعقوب الصغري ويوسي      
 )١٢٥ -٧/١٢٤(دائرة املعارف الكتابية: انظر. -٤١: ١٥ مرقس- وخيدمنه عندما كان يف اجلليلاملسيح

امسها سالومة ، وهناك من يقول إا أخت مرمي أم املسيح ، أو ابنة زكريا الذي كفل مرمي ، لكن ذلك كله مما يعـوزه              :أم ابين زبدي   ٣
 وقـد   -٢٠: ٢٠ مىت -الدليل إلثباته ، وسالومة هذه هي اليت طلبت من املسيح أن جيعل البنيها مكاناً يف مملكته اليت ظنت حلوهلا قريباً                   

هربـرت لـوكري      : كل نساء الكتاب املقـدس    :وانظر يف ترمجة سالومة    . -من هذا البحث  ) ١٦١(م عن ذلك ، انظر ص     سبق الكال 
 )٤٤٧(و قاموس الكتاب املقدس ص) ١٣٠ -١٢٩(  القاهرة بدون تاريخ ص-دار الثقافة: إدوارد عبد املسيح ، ط: ترمجة

" رامـة "وبعضها  " الرامة" محلت اسم رامة ، بعضها بالتعريف        -لقدمي واجلديد  العهدين ا  –هناك عدة مدن يف التاريخ الكتايب       : الرامة ٤
دون أل ، وهذه املذكورة هنا ترجح بعض املصادر أا هي  اليت كانت تعرف باسم رامتامي صوفيم ، وحالياً خيتلف يف موقعهـا بـني                          

ورام اهللا ، والرملة ، ورام اهللا هي املوقع األكثر ترجيحـاً            بيت رميا ،    : ثالث مدن يقال إا رمبا قامت على أطالل البلدة القدمية وهي          
 )٣٩٢(و قاموس الكتاب املقدس ص) ١٦ -١٣/ ٤(دائرة املعارف الكتابية: انظر. بالنسبة ملوقع البلدة القدمية

 )١٦٧(سبقت ترمجته ص ٥
 )١٢٤ /٧(دائرة املعارف الكتابية: انظر. ترجح بعض املراجع أا مرمي أم يعقوب الصغري  ٦
 ٢٧مىت  ٧
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 ٣٦٢

 مجيعاً مع اختالفات    ث الصلب اليت رواها كتاب األناجيل األربعة      ه هي رواية مىت ألحدا    هذ
أن روايات األناجيل األربعة اخلاصـة بأحـداث         يرى   موريس بوكاي  ، حىت إن      التفاصيل بينهم يف 

 .١التنبؤ بإنكار بطرس وخيانة أحد احلواريني: الصلب تناولت نقطتني مشتركتني فقط مها
ك أن األحداث مجيعها خمتلفة بني الروايات ، وإمنا املقصود أن تفاصيل كـثري              وليس معىن ذل  

من األحداث املشتركة بني األناجيل ختتلف روايتها من إجنيل آلخر ، فكتاب األناجيل الثالثـة األوىل       
 قد يوردون حادثة واحدة ولكن تفاصيل هذه احلادثة ختتلف مـن إجنيـل              - وأحياناً معهم يوحنا   –

  .آلخر
وقد ذكر موريس بوكاي من هذه االختالفات اختالفني اثنني بني األناجيل الثالثـة األوىل              

 : ، ويعترب هذان االختالفان نقطتني حموريتني يف االختالف بني األناجيلوبني إجنيل يوحنا
يف حتديد بداية أحداث الصلب هل كانت يف عيد الفصح أم قبـل             ول هذين االختالفني    أ -

 .الفصح
 األوىل تأصـيل القربـان      األناجيل الثالثة  حيث ورد يف     هما يف رواية العشاء األخري    وثاني -

 . لدى يوحنايرد ذلك ومل ٢املقدس
 نفسه أن عيد الفصح معني بشكل       ويالحظ األب روجي  ( : يقول بوكاي عن املشكلة األوىل    

وافقة ويف اإلجنيـل    الثة املت خمتلف زمنياً بالنسبة إىل عشاء املسيح األخري مع احلواريني يف األناجيل الث           
، أما األناجيل األخرى فتقول إنه حدث       ٣"قبل عيد الفصح  " فيوحنا يقول بوقوع هذا العشاء      الرابع ،   

 .٥)٤يف أثناء عيد الفصح نفسه
 :ويشري بوكاي إىل املشكلة اليت خيلفها اختالف حتديد موعد العشاء األخري فيقول

، إذ يـستحيل      أمور واضحة يف عدم معقوليتها     ويؤدي هذا التضارب فضالً عن ذلك إىل      (
 .تصور هذا احلدث أو ذاك بسبب موقع عيد الفصح الذي حتدد ذا الشكل وبالنسبة إىل هذا احلدث

وعندما ندرك أمهية عيد الفصح يف الطقوس اليهودية واألمهية اليت اكتسبها هذا العشاء الذي              
ن التراث الذي نقله املبشرون فيما بعد قد نـسي          ودع فيه املسيح حوارييه فكيف ميكن أن نتصور أ        

 ٦)زمن هذا العشاء بالنسبة إىل عيد الفصح؟
                                                   

م  ١٩٩١ بـريوت، الطبعـة األوىل       -دار األفكـار  : موريس بوكـاي، ط   : دراسة الكتب املقدسة يف ضوء املعارف احلديثة        : انظر ١
 )١١٨(ص
 )٣٤٥( القربان املقدس هو نفسه العشاء الرباين ، وقد سبق التعريف به وتفسري نص مىت الوارد فيه ص ٢
 ١: ١٣يوحنا ٣
 ٧: ٢٢لوقا  و١٢: ١٤قس و مر١٧: ٢٦ مىت٤
 )١١٧(دراسة الكتب املقدسة ص ٥
 )١١٧(دراسة الكتب املقدسة ص ٦
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 ٣٦٣

ويؤكد بوكاي على قضية اختالف روايات األناجيل حول الصلب ، واألحداث املصاحبة له             
، وهي ختتلف بشكل خاص       ختتلف حسب األناجيل   ١وبشكل أكثر عمومية فروايات اآلالم    :(فيقول

 .لثالثة األوىل وبني إجنيل يوحنابني األناجيل ا
فالعشاء األخري للمسيح واآلالم حيتالن يف إجنيل يوحنا مساحة كبرية تبلغ ضعف املساحة عند       

 .، ويزيد نص يوحنا مبقدار مرة ونصف على نص مىت كل من مرقس ولوقا
  ، وحيتل سرد هذه اخلطبة أربع إصحاحات       ويسرد يوحنا خطبة طويلة للمسيح حنو تالمذته      

 وعرب هذا احلديث األعظم يعطي املسيح آخر إرشاداته لتالمذته الذين             يف إجنيله،  -١٧ إىل   ١٤من  -
، وعلـى    ، وليس هناك أي أثر من هذا يف األناجيل األخرى          سيتركهم كما يسلمهم وصيته الروحية    

  ٣.) وال يشري يوحنا إليها، ٢العكس يسرد  مىت ولوقا و مرقس صالة املسيح جليتسماين
أما املشكلة الثانية وهي عدم وجود إشارة إىل تأسيس القربان املقدس يف إجنيل يوحنا فيقول               

نه ال يشري أية إشارة إىل تأسـيس         يف إجنيل يوحنا هو أ      وأهم ما يلفت قاريء اآلالم     : (عنها بوكاي 
 .القربان املقدس يف أثناء عشاء املسيح األخري مع احلواريني

 حيث جيلس املسيح بني حوارييه للمرة        ، أيقونة العشاء األخري  وليس هناك مسيحي ال يعرف      
   ، لقد صور أعظم املصورين هذا االجتماع األخري وفيه جيلس يوحنـا إىل جانـب املـسيح                 خريةاأل

 .يوحنا هذا الذي اعتدنا اعتباره مؤلف اإلجنيل الذي حيمل امسه
 ال يعتـربون أن يوحنـا       ومهما كان يف ذلك من دهشة للكثريين فإن غالبية املتخصـصني          

، هذا على حني     ، وهذا األخري ال يشري إىل تأسيس القربان املقدس         احلواري هو مؤلف اإلجنيل الرابع    
أن تقديس اخلبز واخلمر اللذين يصبحان جسد ودم املسيح هو الفعل الطقسي الكنـسي اجلـوهري                

 .للمسيحية
 كان ذلك بألفاظ خمتلفـة كمـا         وإن  ، إن األناجيل الثالثة األخرى تتحدث عن هذا الفعل       

 .٤) أما يوحنا فهو ال يقول عنه كلمة واحدة ،أشرنا أعاله
جنيل يوحنا ونقده هلذه    مث يذكر بوكاي حماوالت بعض النصارى سد هذه الثغرة الكبرية يف إ           

  هذه الثغرة الكبرية يف إجنيل يوحنا يعترف ا املعلقون على الترمجـة املـسكونية              (: يقولف احملاوالت
 إن  : " لتأسيس القربان املقدس يقولـون     للعهد اجلديد ولكنهم يقدمون التربير التايل لعدم سرد يوحنا        

                                                   
 - حسب األناجيل–يقصد ا الروايات اليت تصف اآلالم اليت تعرض هلا املسيح خالل الصلب  ١
. مث انتحى عنهم ليصلي   يقصد ا صالة املسيح يف بستان جثسيماين حني انتخب بطرس ويعقوب ويوحنا وطلب منهم السهر معه ،                   ٢

من هذا   ) ٨٣ -٨٢( ،  وقد سبق إيراد نص مىت ص        ٤٦ -٣٩: ٢٢ ، و لوقا   ٤٢ -٣٢: ١٤ ، ومرقس  ٤٦ -٣٦: ٢٦والنص يف مىت  
 .البحث

 )١١٨ -١١٧(  دراسة الكتب املقدسة يف ضوء املعارف احلديثة ص ٣
 )١١٨(دراسة الكتب املقدسة يف ضوء املعارف احلديثة ص  ٤
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 ٣٦٤

   ورمبا كان هذا هو الـذي        ،  أي اهتمام إزاء تقاليد مؤسسات إسرائيل القدمية       يوحنا عموماً ال يكن 
 ".جعله حييد عن اإلشارة إىل تأصل القربان املقدس يف طقوس عيد الفصح

ون أن نصدق أن عدم االهتمام بالطقوس الفصحية اليهودية هو الذي قاد يوحنـا              كيف يريد 
 !رئيسي يف طقوس الدين اجلديد؟إىل أن ال يتحدث عن تأسيس املنسك ال

إن املشكلة حترج املفسرين إىل درجة أن علماء الالهوت حيتالون يف البحث عن صور أوليـة       
يف  ..، فهكذا يرى كوملـان     سيح اليت يسردها يوحنا   أو معادالت للقربان املقدس يف أحداث حياة امل       

. ..سبقة لسر العشاء املقـدس     مها مبثابة صورة م    ٢ وتكاثر اخلبز  ١أن معجزة قانا  " العهد اجلديد " كتابه
وهناك تقريب آخر خاص بالقربان املقدس عند نفس هذا املفسر ويذكره األب روجـي يف كتابـه                 

 علماء الالهوت املتخصصني يف الكتاب املقدس أن حكايـة          يرى بعض : " ، يقول  مقدمة إىل اإلجنيل  
 ..".ادل رمزي لتأسيس القربان املقدس مع٣غسل األقدام قبل العشاء األخري

وال نرى جيداً أساس كل هذه التقريبات الومهية اليت يقول ا املعلقون حىت جيعلوا النـاس                
 .٤)حملرية يف إجنيل يوحنايقبلون بسهولة أكثر تلك الثغرة ا

هذا ما يتعلق جبانب من االختالفات املوجودة بني األناجيل يف رواية أحداث الصلب ، وأما                
بالنسبة لرواية مىت اليت سقتها عن أحداث الصلب ، فريى بوكاي أن فيها أموراً مغرقـة يف اخليـال                   

 : فيما يتعلق برواية مىت ألحداث الصلب–يصعب على العقل تصديقها ، ويذكر منها 
 .تعلق حبراس القرب من اجلنود ما ي-
 . ما يتعلق حبادثة الزلزلة وخروج القديسني من القبور-

وقد أحلـق بكتابـه روايـات       ... لنصوصيتصرف مىت حبرية خطرية مع ا     : ( يقول بوكاي 
 يف  ٥واستحالة التصديق تلك هي الصفة اليت يستخدمها األب كانينجـسر          ،   يستحيل بالدقة تصديقها  

  ، واملقصود بالتحديد هو اجلزء اخلاص باحلراس       حني يتحدث عن رواية قيامة املسيح     كتابه املشار إليه    

                                                   
سـبق  " قانـا "، و ١٠ -١: ٢يوحنا: اليت انفرد يوحنا بإيرادها وفيها تكثري املسيح للخمر يف عرس من األعراس ، انظر             هي املعجزة    ١

 .من هذا البحث) ١١٠( التعريف ا ص
 للخبز يف حادثة إشباع مجع مؤلف من مخسة آالف شخص خبمسة أرغفة ومسكتني،وقـد ذكـر                 يشري إىل معجزة تكثري املسيح     ٢

 ) .١٤٥( ، وقد سبق إيرادها ص١٣ – ٣ : ٦ايوحناحلادثة 
   ١١ -١: ١٣يوحنـا : يشري إىل حادثة غسل املسيح أقدام حوارييه يف الليلة األخرية ، وقد انفرد يوحنا بذكر رواية احلادثة ، انظـر                    ٣

 .من هذا البحث ) ١٠٧ -١٠٦(وقد سبق إيراد نص احلادثة ص
 )١٢١ -١١٨(ة ص دراسة الكتب املقدسة يف ضوء املعارف احلديث ٤
من كتابه دراسـة الكتـب      ) ٨٢(عامل الهويت وأستاذ باملعهد الكاثوليكي بباريس ، كما يذكر ذلك بوكاي ص           : األب كانينجسر  ٥

 .املقدسة
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 ٣٦٥

هؤالء اجلنود الوثنيني الذين يـذهبون      " : ية حكاية حراس القرب العسكريني    فالكاتب يربز عدم معقول   
 ".يببتقريرهم ليس إىل رؤسائهم الوظيفيني وإمنا يذهبون إىل كبار الكهنة الذين يرشوم ليقولوا أكاذ

، ذلك أن نية مىت جديرة بـاإلجالل         علينا أن حناذر من السخرية    : " ومع ذلك فهو يضيف   
، هذا إخراج متثيلي     حيث يدخل بطريقته اخلاصة إىل مؤلفه املكتوب معطية قدمية من التراث الشفهي           

 .املسيح جنماً سينمائياً: م كفيلمجدير بفيل
 الهويت مربز وهو أستاذ باملعهد الكاثوليكي       ن هذا احلكم على مىت صادر من عامل       ولنذكر بأ 

 .١)بباريس
 : مث يذكر بوكاي ما يتعلق حبادثة الزلزلة وخروج القديسني من قبورهم فيقول

 و يعطي مىت مثاالً آخر على خياله الواسع يف سرده لألحداث اليت تواكب موت املـسيح                 (
أسفل، واألرض تزلزلـت والـصخور      وإذا حجاب اهليكل قد انشق إىل اثنني من فوق إىل           : " يقول

وقام كثري من أجساد القديسني الراقدين وخرجوا من القبور بعد قيامته           ،  ، والقبور تفتحت     تشققت
، اآليات  ٢٧اإلصحاح   - ليس هلذه الفقرة من إجنيل مىت         ، "ودخلوا املدينة املقدسة وظهروا لكثريين    

كيف استطاعت أجساد القديسني املعنيني أن      وال نرى    مثيل يف األناجيل األخرى ،       -٥٣ إىل   ٥١من  
  وأال خترج من قبورها إال بعـد       -قبل يوم السبت كما تقول األناجيل      أي   - تقوم عند موت املسيح   

 . ٢) أي غداة السبت حسب نفس املصادر-قيامة عيسى
هذه هي روايات أحداث الصلب يف األناجيل ، وما ذكره بعض النقاد حول ما فيهـا مـن                  

 وعلى هذه الروايات اليت قوامها االختالف يقول النصارى إن احلواريني قد بنوا شهادام              اختالفات ، 
 .على صلب املسيح ، وهو ما سأناقشه يف املبحث التايل

                                                        
 

                                                   
 .، ويف اهلامش أن الفيلم املذكور هو فيلم أمريكي يشوه تاريخ املسيح)٨٢( دراسة الكتب املقدسة  ص ١
 )٨٣ -٨٢( دراسة الكتب املقدسة ص  ٢
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 ٣٦٦

  الثالثاملبحث
 شهادات احلواريني على الصلب

 
اكن متفرقة منه شهادات منسوبة إىل احلواريني ، يؤكدون فيها أن           يذكر العهد اجلديد يف أم    

 .املسيح قد صلب
وختتلف هذه الشهادات فيما بينها فبعضها يذكر أن املسيح صلب ويكتفي بذلك ، بينمـا               
تذكر شهادات أخرى أن املسيح قد صلب فداًء خلطايا البشرية ، مما يؤصل لفكرة الفداء تأصيالً قوياً                 

 . حواريي املسيحإذ ينسب إىل
وقد وردت هذه الشهادات يف سفر أعمال الرسل ويف رسـائل الرسـل ، واملالحـظ أن                 
شهادات سفر األعمال املنسوبة إىل احلواريني تكتفي بذكر الصلب فقط دون ربطه بالفداء إال يف نص            

ا ربط واضـح    واحد مما نسب إىل مجاعة احلواريني ، بينما معظم الشهادات املذكورة يف الرسائل فيه             
 .بني الصلب والفداء

 .وفيما يلي تفصيل هذه الشهادات املنسوبة إىل احلواريني
 

 :أوالً شهادات سفر األعمال
أورد سفر األعمال جمموعة من الشهادات املنسوبة إىل احلواريني يف قضية الصلب ، ومعظم              

ريني ، فأما مانسب منـها      هذه الشهادات منسوبة إىل بطرس ، وواحدة منها منسوبة إىل مجاعة احلوا           
 :إىل بطرس فمذكور على النحو التايل

، بعد حلول الروح القدس على      ١ اليت ألقاها يوم اخلمسني    وردت شهادة لبطرس يف خطبته    ) أ
 :أتباع املسيح فقد جاء يف خطابه للمجتمعني

ائب إن يسوع الناصري رجل أيده اهللا مبعجزات وعج       : فيا بين إسرائيل امسعوا هذا الكالم     ( 
، ومع ذلك فقد مسح اهللا وفقاً ملشيئته احملتومة وعلمه           وعالمات أجراها على يده بينكم كما تعلمون      

 .)٢..ه وتقتلوه بأيدي األمثةالسابق أن تقبضوا عليه وتصلبو
، حني شفى كـسيحاً كـان       ٣ يف خطبته يف اهليكل     تكررت شهادة بطرس على الصلب     )ب

هليكل مما فعله خاطبهم بطرس ذاكراً خالل كالمه مـوجزاً          اجيلس بباب اهليكل فلما تعجب من يف        
 :ألحداث الصلب ، يقول

                                                   
 .من هذا البحث) ١١٧(انظر هذه اخلطبة ص ١
 ٢٣ -٢٢: ٢أعمال  ٢
 .من هذا البحث) ١٢٢( انظر هذه اخلطبة يف ص ٣
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 ٣٦٧

ملاذا تتعجبون مما حدث؟ وملاذا حتدقون إلينا كأننا بقدرتنا أوبتقوانا جعلنـا            : يا بين إسرائيل  (
، الذي أسـلمتموه     هذا الرجل ميشي؟ إن إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب إله آبائنا قد جمد فتاه يسوع             

، يف حني كان يريد أن يطلقه، أنتم أنكرمت القدوس البار، وطلبتم     للموت وأنكرمتوه أمام بيالطس    أنتم
، وحنـن شـهود لـذلك     العفو عن رجل قاتل وقتلتم واهب احلياة ولكن اهللا أقامه من بني األموات  

يسوع هو الـذي  ميان بالرجل الذي ترونه وتعرفونه ، اإلوبفضل اإلميان بامسه أعاد امسه القوة إىل هذا        
 .أعطاه هذه الصحة الكاملة مبشهد منكم مجيعاً

، ولكن اهللا أمت بذلك ما كان قد         إين أعلم أيها اإلخوة أنكم ورؤساءكم عاملتم املسيح جبهل        
، فتوبوا وارجعوا ليمحو اهللا خطاياكم وتأتيكم        أوحى به إىل مجيع أنبيائه من أن املسيح سيالقي اآلالم         

 .١)الربأيام الفرج من قبل 
  ٢مثة شهادة ثالثة لبطرس يف سفر األعمال ذكرها لوقا يف خطبة بطرس يف بيت كرنيليوس             ) ج

قد مسح اهللا يسوع الناصري بالروح القدس وبالقدرة فكان ينتقـل           : (إذ جاء فيها على لسان بطرس     
، وحنـن    ألن اهللا كان معه   ؛  من مكان إىل مكان يعمل اخلري ويشفي مجيع الذين تسلط عليهم إبليس             

 ولكن اهللا    وقد قتلوه حقاً معلقاً على خشبة     ،  شهود على كل ما قام به يف بالد اليهود ويف أورشليم            
 .  ٣)أقامه من املوت يف اليوم الثالث

وأما ما نسب إىل مجاعة احلواريني من شهادات على الصلب فقد تكررت كذلك أكثر مـن        
 :مرة

 بسبب املعجـزة    دخاله بأمر رؤساء الكهنة   من السجن الذي أُ    يوحنا وبطرس    بعد خروج ) أ
 وما أن أطلق بطرس ويوحنا حىت رجعا إىل رفاقهما وأخـرباهم            (: اليت أجراها بطرس بشفاء الكسيح    

يا رب يـا    : واحد إىل اهللا بالدعاء قائلني    ، فتوجهوا بقلب     بكل ما قاله هلما رؤساء الكهنة والشيوخ      
:  يا من قلت بالروح القدس على لـسان عبـدك داود           ، خالق السماء واألرض والبحر وكل ما فيها      

ملاذا ضجت األمم؟ وملاذا تآمرت  الشعوب باطالً؟ اجتمع ملوك األرض ورؤساؤها وحتالفوا ليقاوموا    "
 .٤"الرب ومسيحه

                                                   
 ٢٠ -١٢: ٣أعمال  ١
 .من هذا البحث) ٤٠٦( انظر قصة بطرس وكرنيليوس ص ٢
 ٤٠ - ٣٨: ١٠أعمال ٣
 ٢ -١: ٢مزمور ٤
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 ٣٦٨

بيالطس البنطي والوثنيـون وأسـباط    وقد حتققت هذه الكلمات فعالً إذ حتالف هريودس و 
، وعملوا به كل ما سبق أن رمست يـدك           سوع الذي جعلته مسيحاً   إسرائيل ملقاومة فتاك القدوس ي    

 .١)وقضت مشيئتك أن يكون
، حني ألقي باحلواريني      على صلب املسيح أمام رؤساء اهليكل      تكررت شهادة احلواريني  ) ب

، وحدث أن    مع ما كان يظهره احلواريون من املعجزات        ، يف السجن إثر ازدياد عدد املؤمنني باملسيح      
، فساد الذهول بني رؤساء الكهنة وأمروا بإحضار احلواريني فلما            أخرج احلواريني من السجن    مالكاً

 :مثلوا بني أيديهم قال هلم رئيس الكهنة
يـدون أن    أمرناكم بشدة أال تعلموا ذا االسم ولكنكم قد مألمت أورشليم بتعليمكم وتر            (

، إن إله آبائنـا      أن يطاع اهللا ال الناس    ينبغي  :   فأجاب بطرس والرسل   حتملونا مسؤولية سفك دمه ،    
، ولكن اهللا رفعه إىل ميينه وجعله رئيساً وخملصاً          نتم معلقني إياه على اخلشبة    أأقام يسوع الذي قتلتموه     

 .٢)، وحنن نشهد على هذا سرائيل التوبة وغفران اخلطاياليمنح إ
 

 :ياً شهادات رسائل الرسلثان
اريني يف الرسائل حول ما نسب إىل بطرس يف رسـالته           تركزت الشهادات املنسوبة إىل احلو    

األوىل، ويالحظ على هذه الشهادات ربطها بني الصلب وبني الفداء ، وميكن ذكرها علـى النحـو                 
 :التايل

، وهو حيكم على كل إنسان حـسب أعمالـه دون            وما دمتم تعترفون باهللا أباً لكم      ( -١
نه قد دفع الفدية ليحرركم مـن   ، واعلموا أقتة على األرضاحنياز فاسلكوا يف خمافته مدة إقامتكم املؤ     

، وهذه الفدية مل تكن شيئاً فانياً كالفضة أو          اليت أخذمتوها بالتقليد عن آبائكم     سرية حياتكم الباطلة  
، ومع أن    ، دم املسيح ذلك احلمل الطاهر الذي ليس فيه عيب وال دنس            ، بل كانت دماً مثيناً     الذهب

 املسيح هلذا الغرض قبل تأسيس العامل فهو مل يعلنه إال يف هذا الزمن األخري لفائدتكم                اهللا كان قد عني   

                                                   
يح بصلب املسيح ، كل ما فيه املؤامرة اليت حيكت ضد املسيح والـيت               ، ويالحظ أن هذا النص ليس فيه تصر        ٢٨ -٢٣: ٤أعمال   ١

ليس بالضرورة أن تكون قد انتهت بصلب املسيح ، ومع ذلك فإن بعض النصارى جيعل هذا النص من شهادات احلواريني على صلب                      
 شهادات احلـواريني علـى      إذ أدرج هذا النص مع نصوص     ) ٤٤(قضية الصليب بني مؤيد ومعارض لعوض مسعان ص       : املسيح ، انظر  

 . الصلب
 ، وهذا النص من سفر األعمال فيه الربط بني صلب املسيح وافتدائه بذلك خطايا البشرية خالفاً ملا سبقه مـن                     ٣٢ -٢٨: ٥أعمال   ٢

 .نصوص
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 ٣٦٩

، وأعطاه اجملد حىت يكون اهللا غايـة إميـانكم      الذي أقامه من املوت    ١أنتم الذين تؤمنون باهللا باملسيح    
 .٢)ورجائكم
 ألن اهللا    ؛ لـصواب نتم تفعلون ا   إال إذا حتملتم اآلالم صابرين وأ       ال فضل لكم عند اهللا      (-٢

، فاملسيح الذي تأمل ألجلكم هو القدوة اليت تقتدون ا           دعاكم إىل االشتراك يف هذا النوع من اآلالم       
نه أهني فلـم    يف فمه مكر ، ومع أ     ، وال كان     ، إنه مل يفعل خطيئة واحدة      فسريوا على آثار خطواته   

، وهو    بل أسلم أمره هللا الذي حيكم بالعدل       ، وإذ حتمل اآلالم مل يكن يهدد باالنتقام        يكن يرد اإلهانة  
، لكي منوت بالنسبة للخطايا فنحيا   على اخلشبة-عندما مات مصلوباً-نفسه محل خطايانا يف جسده   

، فقد كنتم ضالني كخراف ضائعة ولكنكم قد رجعـتم اآلن            ، وجبرحه هو مت لكم الشفاء      حياة الرب 
 .٣)إىل راعي نفوسكم وحارسها

  اهللا يريد لكم أن تتأملوا فمن األفضل أن تتأملوا وأنتم تفعلون اخلري ال الـشر               فإن كان     (-٣
، فمع أنه هو البار فقد تأمل من أجلنا حنن           فإن املسيح نفسه مات مرة واحدة لكي حيل مشكلة اخلطايا         

 .٤)، فمات جبسمه البشري مث عاد حياً بالروح  املذنبني
جلسمية ألجلكم سلحوا أنفسكم باالستعداد دائمـاً        فبما أن املسيح قد حتمل اآلالم ا        (-٤

 .٥)لتحمل اآلالم
، وشاهداً آلالم املسيح      وهذه وصييت إىل الشيوخ الذين بينكم بصفيت شيخاً رفيقاً هلم           (-٥

 .٦)وشريكاً يف اجملد الذي سيتجلى، ارعوا قطيع اهللا بينكم
 

واريني حول صلب املسيح كمـا    هذه هي الشهادات الواردة يف العهد اجلديد منسوبة إىل احل         
يعتقد النصارى ، وهي واردة كما تقدم يف سفر أعمال الرسل ويف بعض رسائل الرسل ، ومن أجل                  

 .معرفة احلقيقة حول هذه الشهادات ميكن النظر إىل الوثائق اليت أوردا وقراءة أقوال النقاد حوهلا

ظمها على لسان بطرس يف خطبه      ما ورد من الشهادات يف سفر األعمال قد ذُكر مع         : فأوالً
 ، وقد تقدم الكالم عن هذه اخلطـب وتـشكيك           اليت يقول السفر أنه ألقاها بعد صعود املسيح       

                                                   
 ).ن األموات وأعطاه جمداًأنتم الذين به ، تؤمنون باهللا الذي أقامه م: ( هكذا يف النسخة اليت اعتمدا ويف نسخة دار الكتاب املقدس  ١
 ٢١ -١٧: ١رسالة بطرس األوىل  ٢
 ٢٤ -٢٠: ٢رسالة بطرس األوىل  ٣
 ١٨ -١٧: ٣رسالة بطرس األوىل  ٤
 ١: ٤رسالة بطرس األوىل  ٥
 ، وهذه الشهادة واليت قبلها أيضاً ال يصرح فيهما بذكر املوت أو الصلب ، بل كل ما فيها هو ذكـر                    ٢ -١: ٥رسالة بطرس األوىل     ٦

الشهادة على االآلم اليت ال يشترط أن تكون يف صورة الصلب ، ومع ذلك يذكر عوض مسعان هذه الشهادة ضمن شهادات احلواريني                      
 )٤٥(على الصلب ، انظر كتابه قضية صلب املسيح بني مؤيد ومعارض ص
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 ٣٧٠

، فإذا كانت الوثيقة اليت ذكرت شهادة بطرس على الصلب قد           ١النقاد يف أصالتها ونسبتها إىل بطرس     
 .شكك فيها فال ميكن أن تثبت الشهادة

ادات على لسان احلواريني مجيعاً ، وهي مذكورة كـذلك يف سـفر             ما ورد من الشه   : ثانياً
األعمال ، وهذه الشهادات ينسب بعضها إىل احلواريني ربطهم قضية الصلب بقضية الفداء ، وأـم                

، وقضية الفداء هذه يقرر نقاد النصارى أـا مل          ٢كانوا يعتقدون أن املسيح قد صلب تكفرياً للخطايا       
بل ظهرت على يد بولس ، الذي كان متأثراً بثقافة البيئة اليت نشأ فيها والـيت              تظهر لدى احلواريني ،     

إن موت عيسى يف نظر االثـين عـشر لـيس           : ( غلب عليها الطابع الفلسفي ،  يقول شارل جنيرب        
 .٣)بالتضحية التكفريية أما عند بولس فنعم 

لسفة اهللينية يف ذلك    وقد حتدث جنيرب عن مدى عمق فلسفة بولس لقضية الفداء وتأثره بالف           
وأن الفلسفة اليت قدمها حول الفداء مل تكن من اختراعه بل كانت البيئة اليت عاش فيها وترىب فكرياً                  
تعج باحلديث عن آهلة ميوتون مث يبعثون فداءاً عن خطايا شعوم ، ويقول جنيرب عن األفكـار الـيت                   

خدم كل هذه األفكار وكأـا كانـت        وإن بولس ليست  : ( كانت شائعة يف بيئة بولس حول الفداء      
طبيعية مواتية وهو يلقي بالتعبريات الصوفية املتعلقة ا بصورة تلقائية بسيطة تدعو إىل اإليقان بأنه ال                
يتحدث إال عن مفاهيم عرفتها من قبل تلك اجملتمعات اليت أنصتت إليه ، وبأنه ليس املخترع لـذلك                  

ا اقتصر دوره على التعمق يف حبثه وعلى إمنائه ، وإننا على أي             الرصيد من األفكار الذي يستغله ، وإمن      
:      حال لو اكتفينا بالنص احلريف لبعض ما قاله ، لكان ذلك أقوى دليل على ما منيل إليـه مـن رأي                      

 –" لقد علمتم مما علمت أن املسيح مات من أجل خطايانا حسب ما قدر له يف النصوص املقدسة                " 
 .٤)٣: ١٥أهل كورنثيا الرسالة األوىل إىل 

فإذا كان بعض نقاد النصارى يرتعون إىل القول بأن احلواريني مل يكونوا ليقننوا لفكرة الفداء               
 اليت تنسب إىل احلواريني شهادم على الصلب فداء عن خطايا           -فال يبقى إال أن مثل تلك النصوص        

 ، وهي قـضية     رب أتباع املسيح   قد وضعت لتعطي للقضية بعداً وعمقاً بنسبتها إىل أق         –البشرية  
 :قد قررها بعض النقاد ، يقول ول ديورانت عن بعض املشكالت املوجودة يف األناجيل

 وكثرياً من القصص الباعثة على الريبة والشبيهة  ،إن فيها نقطاً تارخيية مشكوكاً يف صحتها      ( 
عت عن قصد إلثبات وقوع كـثري  ، وكثرياً من احلوادث اليت يبدو أا وض       مبا يروى عن آهلة الوثنيني    

                                                   
  )١٢٧(انظر ما سبق ص ١
 )٣٥٨(انظر ما سبق ص ٢
 )١١٧(املسيحية نشأا وتطورها ص ٣
 )١٢٢(رجع السابق صامل ٤
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، وفقرات كثرية رمبا كان املقصود منها تقدير أسـاس تـارخيي    من النبوءات الواردة يف العهد القدمي  
 .١)لعقيدة متأخرة من عقائد الكنيسة أو طقس من طقوسها

وميكن سحب هذا الكالم على ما ورد يف سفر األعمال من شهادات منسوبة إىل احلواريني               
 وربطه بالفداء ، إذ هي عقيدة تأخر ظهورها يف النصرانية نوعاً ما عن عصر احلواريني                 حول الصلب 

وبعدت عن تعاليمهم األصلية، فال يستبعد أن يكون إيرادها على لسام يف العهد اجلديد من أجـل                 
 .إسباغ نوع من القوة واملصداقية عليها

دات منسوبة إىل بطرس يف الرسالة وميكن كذلك أن ينطبق هذا الكالم على ما ورد من الشها
املنسوبة إليه ، ويضاف إىل ذلك أن هذه الرسائل املنسوبة إىل بطرس مل جيمع النقاد علـى صـحتها                   

 .وأصالة ما فيها

 وغريها من الرسائل املوجودة يف العهد اجلديد مل تعتمدها الكنيـسة            - رسائل بطرس  -فإا
لتاريخ ظل الشك حيوم حول أكثر هذه الرسائل ، حىت إن           ، وحىت بعد هذا ا    ) م٣٦٤(مجيعاً إال يف عام   

جممع نيقية املسكوين مل يعتمد من هذه الرسائل سوى رسالة بطرس األوىل ، ورسالة يوحنـا األوىل                 
 .٢ورفض ما عدا ذلك

وإن كان جممع نيقية قد اعتمد رسالة بطرس األوىل وهي اليت وردت فيها شهادات حـول                
 .لمون بأصالة القضية لدى احلواريني كما تقدمالصلب ، فإن النقاد ال يس

لتعترف مبا اعترفت به من رسـائل مل        ) م٣٦٤(ويف الوقت ذاته فإن تأخر الكنيسة إىل عام         
يكن إال بسبب املنازعات حول صحتها وأصالة نسبتها ، وإال ملا استغرق األمر كل ذلـك الوقـت                  

 . العتمادها

ىل كفة االعتقاد بأن احلواريني مل يؤصلوا لعقيـدة         كل تلك األمور جتعل ميزان البحث مييل إ       
 .الكفارة ومل يكونوا شهوداً عليها كما يريد هلم العهد اجلديد أن يكونوا

 

                                                   
 )٢١٠/ ١١(قصة احلضارة ١
 )١١٨(األسفار املقدسة للدكتور وايف ص: انظر ٢
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 املبحث الرابع
 أحداث الصلب يف إجنيل برنابا

     

، كما يتفق معها أيضاً يف اخلـط         يتفق إجنيل برنابا مع األناجيل األربعة على وقوع الصلب        
، إال أن هناك نقطة خالف جوهرية بني إجنيل برنابا واألناجيل األربعة تتركـز               قائع األحداث العام لو 

، يؤكد إجنيل برنابا أن الصلب مل        يف شخص املصلوب، فبينما تؤكد األناجيل أن املصلوب هو املسيح         
 ملـسيح   الذي دل اليهود على مكـان ا       ، التلميذ اخلائن   يقع على املسيح بل على يهوذا اإلسخريوطي      

   ، فبعضها ورد يف األناجيل األربعة ومل يرد يف إجنيل برنابـا            كما توجد اختالفات يف بعض الروايات     
 .أو العكس، وبعضها اآلخر ورد لدى الفريقني مع اختالف يف كيفية وقوع احلدث

وفيما يلي سرد لوقائع الصلب كما ورد لدى برنابا للمقارنة بينها وبني ما ورد يف العهـد                 
 .١ديداجل

 احلمل سراً إىل البـستان      ٢وملا جاء يوم أكل احلمل أرسل نيقودميوس      : (جاء يف إجنيل برنابا   
فتهلل من مث يسوع بـالروح      ،   ليسوع وتالميذه خمرباً بكل ما أمر به هريودس والوايل ورئيس الكهنة          

 لهم العـامل  متك الذين اضطهدهم وقت    تبارك امسك القدوس يارب ألنك مل تفرزين من عدد خد          :قائالً
يا صديق ملاذا تتأخر، إن وقيت       :، مث التفت إىل يهوذا وقال له      كرك يا إهلي ألنك قد أمتمت عملك      أش
 .٣دنا فاذهب وافعل ما جيب أن تفعلهقد 

، ولكن يـسوع عـرف أن        فظن التالميذ أن يسوع أرسل يهوذا يشتري شيئاً ليوم الفصح         
 .نه كان حيب االنصراف من العامل؛ أل يهوذا كان على وشك تسليمه ولذلك قال هكذا

 لنأكل، ألين اشـتهيت     :ب ، فقال يسوع    متهل علي يا سيد حىت آكل مث أذه        :أجاب يهوذا 
، مث وضـع      مث قام وأخذ منشفة ومنطق حقويه       من هذا احلمل قبل أن أنصرف عنكم ،        جداً أن آكل  

يـا سـيد    : فقال بطرس  ، ، فابتدأ بيهوذا وانتهى ببطرس     ماء يف طست وشرع يغسل أرجل تالميذه      
: أجاب بطـرس   ،   إن ما أفعله ال تفهمه اآلن، ولكن ستعلمه فيما بعد          :أتغسل رجلي؟ أجاب يسوع   

 .وأنت ال تأيت بصحبيت يف يوم الدينونة:  حينئذ ض يسوع وقال ،لن تغسل رجلي أبداً
                                                   

أعود فأكرر هنا أن إيراد مثل هذه الروايات لدى برنابا ليس من قبيل االحتجاج ا على النصارى ، وإمنا من قبيل املقارنة بني ما ورد                  ١
 .احثون وبني ما ورد يف نصوص العهد اجلديد يف إجنيل برنابا كونه وثيقة ظهرت وتناوهلا الب

 )١٦٧( سبقت ترمجته ص ٢
كالم املسيح ليهوذا يف هذا املقطع يؤكد أن خطة يهوذا لإليقاع باملسيح قد انكشفت ومع ذلك ميضي يهوذا يف إمتامها دون تـردد                         ٣

لتارخيي أم أنه جمرد أسلوب أديب اعتمده كاتب هـذا          وهذا ما يثري التساؤل حول سرد الوقائع يف إجنيل برنابا ، هل هو خاضع للواقع ا               
 .اإلجنيل
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 .ال تغسل رجلي فقط، بل يدي ورأسي: أجاب بطرس

 ولكن مع ذلك    تكملقد غسل : ملائدة ليأكلوا قال يسوع    فبعد غسل التالميذ وجلوسهم على ا     
 .ن ماء البحر اليطهر من ال يصدقينلستم كلكم طاهرين؛ أل

 :ذ هلذه الكلمات فقال يسوع أيـضاً      ، فحزن التالمي   قال هذا يسوع ألنه علم من سيسلمه      
ا قال داود ، ولكن ويل له ألنه سيتم كل م احلق أقول لكم إن واحداً منكم سيسلمين فأباع كخروف   

 .١إنه سيسقط يف اهلوة اليت أعدها لآلخرين: أبونا عنه

: من سيكون اخلائن؟ فقال حينئذ يهـوذا      :ميذ بعضهم إىل بعض قائلني حبزن     فنظر من مث التال   
أما األحد عشر رسوالً فلـم       ،    لقد قلت يل من هو الذي سيسلمين       :أأنا هو يا معلم؟ أجاب يسوع     

 .يسمعوه

 أسـرع   :لشيطان ظهر يهوذا، فخرج من البيت ويسوع يقول أيضاً        فلما أكل احلمل ركب ا    
 .٢بفعل ما أنت فاعل

رة معفراً وجهـه    وخرج يسوع من البيت ومال إىل البستان ليصلي، فجثا على ركبتيه مئة م            
وملا كان يهوذا يعرف املوضع الذي كان فيه يسوع مع تالميذه ذهب إىل رئيس              كعادته يف الصالة ،     

؛ ألنه منفرد مـع     ا أعطيتين ما وعدت به أسلم هذه الليلة ليدك يسوع الذي تطلبونه             إذ: الكهنة وقال 
 فحينئـذ   ثالثني قطعة من الذهب ،    : قال يهوذا  كم تطلب؟    :أجاب رئيس الكهنة  أحد عشر رفيقاً ،     

، فأعطياه كتيبة    ، وأرسل فريسياً إىل الوايل وهريودس ليحضر جنوداً        عد له رئيس الكهنة النقود فوراً     
، فأخذوا من مث أسلحتهم وخرجوا من أورشليم باملشاعل واملصابيح علـى             منها ألما خافا الشعب   

 .٣العصي

                                                   
ويالحظ عموماً على النبوءات اليت تربط بني األحداث اليت وقعت يف           ). حفر بئراً وعمقها فسقط فيها    : (  ، والنص فيه   ١٥: ٧مزمور ١

تلك اليت وردت يف العهد اجلديد أن معظم هـذه          عهد املسيح وبني ما ورد يف نبوءات العهد القدمي سواء ما ورد هنا يف إجنيل برنابا أو                  
 بل هي عبـارة عـن       - أو إجنيل برنابا   –النبوءات املشار إليها ال تتحدث بشكل مباشر عن تلك األحداث املوجودة يف العهد اجلديد               

لعهد اجلديد لتجعل من    نصوص تتحدث يف موضوعات خمتلفة عامة مثل العدالة اإلهلية أو جزاء األشرار،وما إىل ذلك ، مث تأيت نصوص ا                  
تلك النصوص الواردة يف العهد القدمي نبوءات وإرهاصات لوقائع العهد اجلديد ، وقد اهتم بعض الباحثني املـسلمني ـذه القـضية                             

ـ           - خاصة فيما يتعلق بعقيدة الصلب والنبوءات الواردة عنها يف العهد القدمي           – :        ه ومن أبرز هؤالء الدكتور منـصور حـسني يف كتاب
إذ أفاض يف احلديث العلمي املوضوعي عن ما يذكر يف العهد اجلديد  من نصوص يقال إا نبـوءات               " احلقيقة بني املسيحية واإلسالم   " 

للوقائع واألحداث اليت حدثت يف عهد املسيح ، وحبث أحباثاً عميقة توصل خالهلا إىل حقائق يف غاية األمهية حول تلـك النـصوص                       
 .والنبوءات

 ٣٠ -٢٠ : ٢١٣برنابا ٢
 ٢١٤برنابا  ٣
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فلذلك   مسع يسوع دنو جم غفري      وملا دنت اجلنود مع يهوذا من احملل الذي كان فيه يسوع          
ربيـل  انسحب إىل البيت خائفاً، وكان األحد عشر نياماً، فلما رأى اهللا اخلطر على عبـده أمـر ج                 

 . سفراءه أن يأخذوا يسوع من العامل١وميخائيل ورفائيل وأوريل

فجاء املالئكة األطهار وأخذوا يسوع من النافذة املشرفة على اجلنوب فحملوه ووضعوه يف             
 .٢السماء الثالثة يف صحبة املالئكة اليت تسبح اهللا إىل األبد

يذ كلهم نياماً  فـأتى اهللا       التالمودخل يهوذا بعنف إىل الغرفة اليت أصعد منها يسوع، وكان           
، فتغري يهوذا يف النطق ويف الوجه فصار شبهاً بيسوع حىت إننا اعتقدنا               بأمر عجيب  ]هكذٍا[ العجيب  

ا سيد أنت ي:  أنه يسوع، أما هو فبعد أن أيقظنا أخذ يفتش لينظر أين كان املعلم لذلك تعجبنا وأجبنا    
 حىت ال تعرفون يهوذا اإلسخريوطي؟هل أنتم أغبياء :مبتسماًهو معلمنا، أنسيتنا اآلن؟ أما هو فقال 

وبينما كان يقول هذا دخلت اجلنود وألقوا أيديهم على يهوذا ألنه كان شبيهاً بيسوع مـن                
، ويوحنا الذي كـان       أما حنن فلما مسعنا قول يهوذا ورأينا مجهور اجلنود هربنا كاجملانني            ، كل وجه 

يقظ وهرب، وملا أمسكه جندي مبلحفة الكتان ترك ملحفـة الكتـان            ملتحفاً مبلحفة من الكتان است    
 .٣وهرب عريانا؛ ألن اهللا مسع دعاء يسوع وخلص األحد عشر من الشر

 أنه هو يـسوع فقـال       - وهو صادق  -فأخذ اجلنود يهوذا وأوثقوه ساخرين منه؛ ألنه أنكر       
، وإمنا أوثقناك ألننا      على إسرائيل  يا سيدي ال ختف؛ ألننا قد أتينا لنجعلك ملكاً        : اجلنود مستهزئني به  

، إنكم أتيتم بسالح ومصابيح لتأخذوا يسوع        لعلكم جننتم : أجاب يهوذا نك ترفض اململكة ،     نعلم أ 
حينئذ خـان اجلنـود صـربهم        الناصري كأنه لص، أفتوثقونين أنا الذي أرشدتكم لتجعلوين ملكاً؟        

 . إىل أورشليم، وقادوه حبنق وشرعوا ميتهنون يهوذا بضربات ورفسات

وتبع يوحنا وبطرس اجلنود عن بعد وأكدا للذي يكتب أما شاهدا كل التحري الذي حتراه               
 . الذين اجتمعوا ليقتلوا يسوعفريسينيبشأن يهوذا رئيس الكهنة وجملس ال

فتكلم من مث يهوذا كلمات جنون كثرية، حىت إن كل واحد أغرق يف الضحك معتقداً أنـه                 
نه يتظاهر باجلنون خوفاً من املوت، لذلك عصب الكتبة عينيه بعصابة وقالوا لـه              ، وأ  باحلقيقة يسوع 

  لنا مـن ضـربك؟      قل - فإم هكذا يدعون املؤمنني بيسوع     -يا يسوع يا نيب الناصريني    :مستهزئني
 .ولطموه وبصقوا يف وجهه

                                                   
 )٣٣٢( سبق التعريف م ص ١
 ٢١٥برنابا  ٢
 ٢١٦برنابا  ٣
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ـ       وملا أصبح الصباح التأم اجمللس الكبري للكتبة وشيوخ الشعب         ع ، وطلب رئيس الكهنـة م
 .، فلم جيدوا مطلبهم الفريسيني شاهد زور على يهوذا معتقدين أنه يسوع

وملاذا أقول إن رؤساء الكهنة اعتقدوا أن يهوذا يسوع؟ بل إن التالميذ كلهم مع الذي يكتب     
، بل أكثر من ذلك أن أم يسوع العذراء املسكينة مع أقاربه وأصدقائه اعتقدوا ذلـك                 اعتقدوا ذلك 

 .حد كان يفوق التصديقحىت إن حزن كل وا

، وأن شخصاً آخر     لعمر اهللا إن الذي يكتب نسي كل ما قاله يسوع من أنه يرفع من العامل              
مع أم يـسوع ومـع      ؛ لذلك ذهب الذي يكتب       سيتعذب بامسه وأنه ال ميوت إال وشك اية العامل        

عن تالميذه وعن تعليمه    ، وسأله     فأمر رئيس الكهنة أن يؤتى بيسوع موثقاً أمامه        يوحنا إىل الصليب ،   
، حينئذ استحلفه رئيس الكهنة بإله إسرائيل احلـي أن           فلم جيب يهوذا بشيء يف املوضوع كأنه جن       

، الذي وعـد أن يـسلم إىل         لقد قلت لكم إين يهوذا اإلسخريوطي     : أجاب يهوذا  احلق ،    يقول له 
دون بكـل وسـيلة أن       تري ، أما أنتم فال أدري بأي حيلة قد جننتم؟ ألنكم          أيديكم يسوع الناصري  

 .أكون أنا يسوع

 أيها الضال املضل، لقد ضللت كل إسـرائيل بتعليمـك وآياتـك             :  أجاب رئيس الكهنة  
الكاذبة، مبتدئاً من اجلليل حىت أورشليم هنا، أفيخيل لك اآلن أن تنجو من العقاب الذي تـستحقه                 

 .نهنون؟ لعمر اهللا إنك ال تنجو موالذي أنت أهل له بالتظاهر باجل

.                     وبعد أن قال هذا أمر خدمه أن يوسعوه لطماً ورفـساً لكـي يعـود عقلـه إىل رأسـه                   
ولقد أصابه من االستهزاء على أيدي خدم رئيس الكهنة ما يفوق التصديق، ألم اخترعوا أسـاليب                

لـهم، حـىت إن     جديدة بغرية ليفكهوا اجمللس، فألبسوه لباس مشعوذ وأوسعوه ضرباً بأيديهم وأرج          
الكنعانيني أنفسهم لو رأوا ذلك لتحننوا عليه، ولكن قست قلوب رؤساء الكهنة والفريسيني وشيوخ              

تقدين أن يهوذا هو باحلقيقة     الشعب على يسوع، إىل حد سروا معه أن يروه معامالً هذه املعاملة، مع            
، وملا كان يظن أن يهوذا هو        مث قادوه بعد ذلك موثقاً إىل الوايل الذي كان حيب يسوع سراً           يسوع ،   

 يسوع أدخله غرفته وكلمه سائالً إياه ألي سبب قد سلمه رؤساء الكهنة والشعب إىل يديه؟

وعاً كما خـدع الكهنـة      ؛ ألنك قد تكون خمد     لو قلت لك احلق ملا صدقتين     : أجاب يهوذا 
 .والفريسيون

م أين لست يهودياً؟ ولكـن      أال تعل  : - ظاناً أنه أراد أن يتكلم عن الشريعة         –أجاب الوايل   
 سـلطاناً أن    ، فقل لنا احلق لكي أفعل ما هو عدل؛ ألن يل           الكهنة وشيوخ الشعب قد سلموك ليدي     

 .أطلقك وأن آمر بقتلك
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ظلماً كبرياً؛ ألنك تقتل بريئـاً      صدقين يا سيد، إنك إذا أمرت بقتلي ترتكب         : أجاب يهوذا 
 .احر فحولين هكذا بسحره الذي هو سألين أنا يهوذا اإلسخريوطي ال يسوع

فلما مسع الوايل هذا تعجب كثرياً حىت إنه طلب أن يطلق سراحه، لذلك خرج الوايل وقـال                 
إن هذا :  مث قال الوايل   ، من جهة واحدة على األقل ال يستحق هذا اإلنسان املوت بل الشفقة           : مبتسماً

، ويقول إن يسوع اجلليلي       يسوع ، بل يهوذا الذي قاد اجلنود ليأخذوا       اإلنسان يقول إنه ليس يسوع    
 ويكون مـن  ، ، فإذا كان هو يسوع وينكر أنه هو فمن املؤكد أنه فقد عقله       قد حوله هكذا بسحره   

 .الظلم قتل جمنون

إنه يسوع  : حينئذ صرخ رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب مع الكتبة والفريسيني بصخب قائلني          
 وليس هو مبجنون بل بـاحلري       ،م ملا أسلمناه ليديك     ، ألنه لو مل يكن هو اجملر       الناصري فإننا نعرفه  

 .فتنة اليت يثريها شراً من األوىلخبيث؛ ألنه حبيلته هذه يطلب أن ينجو من أيدينا، وإذا جنا تكون ال

إنه جليلي، وهريودس   :  فلكي يتخلص من هذه الدعوى قال      - وهو اسم الوايل   -أما بيالطس 
 .سهذه الدعوى فخذوه إىل هريود، فليس من حقي احلكم يف  هو ملك اجلليل

، ولكن يسوع مل يـرد       فقادوا يهوذا إىل هريودس الذي طاملا متىن أن يذهب يسوع إىل بيته           
، عائـشاً حبـسب      ؛ ألن هريودس كان من األمم وعبد اآلهلة الباطلة الكاذبة          قط أن يذهب إىل بيته    

ن أشياء كـثرية مل حيـسن يهـوذا         ، فلما قيد يهوذا إىل هناك سأله هريودس ع         عوائد األمم النجسة  
 .اإلجابة عنها منكراً أنه هو يسوع

   ، وأمر أن يلبس ثوباً أبيض كما يلـبس احلمقـى           حينئذ سخر به هريودس مع بالطه كله      
 .تقصر يف إعطاء العدل بيت إسرائيلال : ورده إىل بيالطس قائالً له

 .وه مبلغاً كبرياً من النقودوكتب هريودس هذا ألن رؤساء الكهنة والكتبة والفريسيني أعط

فلما علم الوايل من أحد خدم هريودس أن األمر هكذا تظاهر بأنه يريد أن يطلق سراح يهوذا         
طمعاً يف نيل شيء من النقود، فأمر عبيده الذين دفع هلم الكتبة نقوداً ليقتلوه أن جيلـدوه، لكـن اهللا                    

ت اهلائل الذي كان أسلم إليه آخـر، فلـم          الذي قدر العواقب أبقى يهوذا للصليب ليكابد ذلك املو        
، مع أن اجلنود جلدوه بشدة سال معها جسمه دماً، ولذلك ألبـسوه              يسمح مبوت يهوذا حتت اجللد    

 .يليق مبلكنا اجلديد أن يلبس حلة ويتوج: ثوباً قدمياً من األرجوان كماً قائلني

ة الكرمية اليت يضعها امللـوك      فجمعوا شوكاً وصنعوا إكليالً شبيهاً بأكاليل الذهب واحلجار       
، و وضعوا يف يـده قـصبة كـصوجلان           ، ووضعوا إكليل الشوك على رأس يهوذا       على رؤوسهم 

وأجلسوه  يف مكان عالٍ، ومر من أمامه اجلنود حانني رؤوسهم كماً مؤدين له السالم كأنه ملـك                  
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الوا شيئاً ضـربوا    ، فلما مل ين    اجلدد، وبسطوا أيديهم لينالوا اهلبات اليت اعتاد إعطاءها امللوك           اليهود
  إذا كنت ال ب اجلنود واخلدم؟كيف تكون إذاً متوجاً أيها امللك:يهوذا قائلني

 وملا كانوا خيافون    ، فلما رأى رؤساء الكهنة مع الكتبة والفريسيني أن يهوذا مل ميت من اجللد            
أسلم يهوذا للكتبة والفريسيني كأنـه      أن يطلق بيالطس سراحه أعطوا هبة من النقود للوايل فتناوهلا و          

 .جمرم يستحق املوت، وحكموا بالصلب على لصني معه

 .فقادوه إىل جبل اجلمجمة حيث اعتادوا شنق اجملرمني وهناك صلبوه عرياناً مبالغة يف حتقريه

 ، أما أنا فـأموت      يا اهللا ملاذا تركتين؟ فإن اجملرم قد جنا       : ومل يفعل يهوذا شيئاً سوى الصراخ     
 .لماًظ

احلق أقول إن صوت يهوذا و وجهه وشخصه بلغت من الشبه بيسوع أن اعتقـد تالميـذه                 
؛ لذلك خرج بعضهم من تعليم يسوع معتقدين أن يسوع كان نبياً             واملؤمنون به كافة أنه هو يسوع     

ضاء كاذباً، وأنه إمنا فعل اآليات اليت فعلها بصناعة السحر؛ ألن يسوع قال إنه ال ميوت إىل وشك انق                 
 .؛ ألنه سيؤخذ يف ذلك الوقت من العامل العامل

فالذين ثبتوا راسخني يف تعليم يسوع حاق م احلزن إذ رأوا من ميوت شبيهاً بيسوع كـل                 
الشبه، حىت إم مل يذكروا ما قاله يسوع، وهكذا ذهبوا يف صحبة أم يسوع إىل جبل اجلمجمة، ومل                  

دوام بل حصلوا بواسـطة نيقودميـوس ويوسـف         يقتصروا على حضور موت يهوذا باكني على ال       
 مث عن الصليب ببكاء ال يصدقه أحد      ، فأنزلوه من     من الوايل على جسد يهوذا ليدفنوه      ١األبارمياثيائي

 .٢ودفنوه يف القرب اجلديد ليوسف بعد أن ضمخوه مبئة رطل من الطيوب

 إىل  ، ومضى الذي يكتب ويوحنا ويعقـوب أخـوه مـع أم يـسوع              ورجع كل إىل بيته   
 .٣)الناصرة

هذه هي رواية برنابا ألحداث الصلب اليت ورد فيها أن املصلوب هو يهوذا اإلسـخريوطي               
 .الذي خان املسيح وأراد اإليقاع به فحاقت به الدائرة وصلب هو جزاًء لفعلته

وهذه الرؤية اليت يعرضها هذا اإلجنيل يتفق معها كثري من املسلمني ؛ إذ يرون أن ما ورد يف                  
 .ل برنابا هو احلق بسبب خمالفته للمعتقد النصراين حول صلب املسيح إجني

                                                   
 )١٦٧( هو نفسه يوسف الرامي وقد سبقت ترمجته ص ١
 ٢١٧برنابا  ٢
 ٢ -١: ٢١٨برنابا  ٣
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 أن سبب اعتقاد النصارى صلب املسيح هو الشبه الذي ألقـي            - املسلمون – ويرى هؤالء   
على يهوذا حىت ظن النصارى أنه هو املسيح وأنه صلب بيد أعدائه ، وقضية إلقاء الشبه على يهـوذا                   

 .عل الكثري من املسلمني يتفقون مع ما ورد يف هذا اإلجنيلموجود يف إجنيل برنابا مما جي

إال أن البحث الدقيق واملوضوعية يقتضيان التروي والتأين يف قبول ما يعرضه إجنيـل برنابـا                
 .وعدم التسرع باجلزم بصحة ما يورده جملرد موافقته الظاهرية لبعض معتقدات املسلمني

 ١به اإلسالم فإنه خيالفه يف البعض اآلخر كما تقـدم         فإن إجنيل برنابا وإن وافق بعض ما جاء         
وفيما يتعلق مبسألة الصلب فليست قضية صلب يهوذا اإلسخريوطي عوضاً عن املسيح هي النظريـة               
الوحيدة اليت ميكن أن تعلل ا القضية الواردة يف القرآن الكرمي حول إلقاء الشبه ، بل هناك نظريات                  

 .اص مبوقف اإلسالم من عقيديت الصلب والقيامةأخرى سريد تفصيلها يف الفصل اخل

وما أردت قوله هنا هو إن قبول روايات إجنيل برنابا ليس رهناً مبوافقتها الظاهريـة لـبعض                 
معتقدات املسلمني ، بل احملك يف ذلك هو البحث العلمي القائم على أصول موضوعية تنتهج  الدقة                 

 .وتبحث عن احلق أين ما كان

                                                   
 .من هذا البحث )٢٦٨(انظر ص ١
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 الفصل الرابع
 قيامة املسيح من األموات

 بوءات املسيح حول القيامة: املبحث األول�. 
 روايات أحداث القيامة:املبحث الثا�ي. 
 شهادات احلواريني على القيامة: املبحث الثالث. 

آراء �قاد النصارى حول القيامة: : املبحث الرابع. 
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 تـمـهـيـد
 

 إن مل تكن أمههـا علـى        - العقائد النصرانية   من أهم  تعترب عقيدة قيامة املسيح من األموات     
 قيامة املـسيح هـي التعلـيم        : (ؤلف كتاب علم الالهوت النظامي       فحسب ما يقول م    -١اإلطالق

 .٢)والعقيدة الرئيسية يف املسيحية

     ويؤكد ما ذهب  إليه مبا ورد عن بولس الرسول الذي يقرر أن التعليم النصراين إمنا يقوم     
 : ، يقول بولس يف رسالته األوىل إىل كورنثوس من األموات  املسيحعلى عقيدة قيامة

واآلن مادام يبشر بأن املسيح قام من بني األموات فكيف يقول بعضكم  إنه ال تكون قيامة                 (
ولو مل يكـن    ،   لألموات؟ فإن كانت قيامة األموات غري موجودة فمعىن ذلك أن املسيح مل يقم أيضاً             

، إذ إننا    ، ولكان تبني عندئذ أننا شهود زور على اهللا         شرينا عبثاً وإميانكم عبثاً   املسيح قد قام لكان تب    
شهدنا على اهللا أنه أقام املسيح وهو مل يقمه لو صح أن األموات ال يقامون، إذ  لو كان األموات ال                     

 ما زلـتم يف     ولو مل يكن املسيح قد قام لكان إميانكم عبثاً، ولكنتم         يقامون لكان املسيح مل يقم أيضاً،       
 .  ٣)خطاياكم

وكغريها من العقائد النصرانية مل تسلم هذه العقيدة من املشكالت اليت أثريت حوهلـا عـرب                
 :- مؤلف كتاب تاريخ الفكر املسيحي-التاريخ النصراين، يقول القس حنا اخلضري

يخ جدالً   إن قيامة املسيح من األموات مشكلة من املشاكل الالهوتية اليت أ ثارت عرب التار              (
، ومن األسئلة اليت طرحها الالهوتيون       ، وأسئلة ال حصر هلا     ، ومناقشات طويلة خمتلفة ومتنوعة     حاراً

هل قيامة املسيح من األموات هي حقيقة واقعية        : وغري الالهوتيني خبصوص قيامة السيد من األموات      
ي ومات على الصليب    أم أسطورة؟ هل يسوع الناصري ابن مرمي الذي صلب على يد بيالطس البنط            

قام حقيقة من األموات؟ وهل ميكننا أن نعترب حادثة القيامة حادثة وقعت فعالً كحادثة موتـه علـى                  
 .٤)الصليب؟ وهل يسوع الناصري قام جبسده البشري؟

                                                   
رئيسة فكيف توصف بأا أمهها على اإلطالق؟  فأقول إن النصارى           قد يقول قائل إن عقيدة القيامة تعترب من مجلة عقائد النصارى ال            ١

هم من يقول إن عقيدة القيامة هي حمور النصرانية ، ألا هي أساس كل العقائد كما يقولون ، فلو مل يقم املسيح من األموات لكـان                          
 ولكن النصارى يعتقدون بـأن       -املصلوب: ملعلق ويقصد با  -٢٣: ٢١ تثنية -"املعلق ملعون من اهللا   : " صلبه لعنة ألنه ذكر يف التوراة     

 بقية العقائد األخرى مـن ادعـاء    قام من األموات ليثبت أنه ابن اهللا الذي جاء ليخلص الناس من خطايا البشر ، ومن هنا تنشأ          املسيح
 .اخل ..ألوهيته إىل الفداء والكفارة

 )٤١٤(حماضرات يف علم الالهوت النظامي ص ٢
 ١٧ -١٥:١٢كورنثوس ١ ٣
 )٣٥٠/ ٢( القاهرة، دون تاريخ –دار الثقافة : حنا اخلضري، ط: تاريخ الفكر املسيحي ٤
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 جنـد النـصارى أنفـسهم       ،  التساؤالت اليت أثريت وتثار حول هذه العقيدة       و بسبب هذه  
 ، وحياول دحض كل شبهة تثار حوهلا، ومنهم مـن          تها ويدافع عنها   من يثب  منقسمني حوهلا ، فمنهم   

نتقد الطريقة اليت عرضت ا القـضية يف العهـد          ي، أو   ١ينكرها وينتقدها نقداً علمياً على أسس متينة      
 وكأنه ميهـد هلـدم      – ٢ ، من حيث النصوص اليت أوردا وما فيها من اختالفات وتناقضات           اجلديد

 .-ا املثبتة هلا يعين نقضها وعدم ثبواالقضية ؛ إذ هدم نصوصه

وقد اعتمد املثبتون هلذه القضية واملدافعون عنها بشدة على نصوص العهد اجلديد بالدرجـة              
، بوصفهم شهوداً معاينني هلـا معاصـرين    من شهادات احلواريني على قيامة املسيح ، مبا فيها   األوىل
 .لوقائعها

 إلثبات عقيـدة القيامـة      - كما يقولون  -ة وأثرية   واعتمدوا كذلك على أدلة أخرى تارخيي     
 .٣بوصفها العقيدة األساسية يف النصرانية

تلـك  ،  والذي أريد حبثه يف هذا املقام هو ما يتعلق بشهادات احلواريني على هذه القـضية              
الشهادات اليت وردت يف العهد اجلديد على لسان بعض احلواريني أو كلهم واعتربها النصارى مـن                

 .دلة على صدق قيامة املسيحأكرب األ

وال بد قبل الشروع يف عرض هذه الشهادات من عرض قضية القيامة كاملة كما وردت يف                
  ، إذ ذا العرض تستبني القضية اليت شهد عليها احلواريون وكانـت حمـور تعلـيمهم                العهد اجلديد 

 .وتعليم الكنيسة من بعدهم

 - واليت سأتناوهلا بالبحـث    – يف العهد اجلديد  وميكن تقسيم النصوص الواردة بشأن القيامة       
 : إىل ثالثة أقسام رئيسة

 . من األمواتءات املسيح حول قيامتهو ما يتعلق بنب-١

 . ما يتعلق بأحداث القيامة والوقائع املصاحبة هلا-٢

                                                   
  ).٣٩٩(من هؤالء شارل جنيرب، وسأفصل رؤيته ونقده لعقيدة القيامة يف خامتة هذا املبحث ، انظر ص ١
 ).٣٨٨( ها كاملة، انظر صمن هؤالء موريس بوكاي ، وسأفصل رؤيته للنصوص اليت أوردت قضية القيامة بعد استعراض ٢
 من نوع الكفن الذي كان جسد املصلوب ملفوفاً فيه والقول بأنه وجد             - كما يقول مثبتوها   –تعتمد هذه األدلة على أمور حمسوسة       ٣ 

وا  وحتـدث  - كما يعتقـدون   –وال زال حمفوظاً إىل اليوم ، وقد أجريت عليه أحباث علمية تثبت أنه نفس الكفن الذي كُفّن به املسيح                    
كذلك وحبثوا وضعية الكفن حني اكتشف التالميذ أمر القيامة ، وهناك أيضاً نظرية القرب املفتوح الذي وجدته النسوة الاليت ذهـنب إىل                  

ألفت كتب كثرية يف     القرب بعد إغالقه ، كل هذه القضايا اختذها مثبتو عقيدة قيامة املسيح من األموات أدلة إلثبات هذه العقيدة ، وقد                   
الربهان القاطع لصلبه وقيامتـه      : ملؤلفه إيني ويلسون ، و كفن السيد املسيح        بتورينو ،    الكفن املقدس : جملال منها على سبيل املثال    هذا ا 

من إصدار إيبارشية املنيا وأيب قرقاص لألقباط األرثوذكس ، و كتاب برهان يتطلب قراراً ملؤلفه جوش مكدويل ، حيث ضمنه مباحث                     
 .ورةعن القضية املذك
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 . شهادات احلواريني على القيامة-٣

 النصارى حول عقيدة القيامـة  وسأفرد لكلٍ مبحثاً مستقالً ، مث أختم الباب بآراء بعض نقاد          
 .والنصوص اليت تؤصل هلا يف العهد اجلديد ، مث ما نتج عنها وكيف أصبحت حمور النصرانية

 
* * * * * * * 
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 ٣٨٣

 املبحث األول
 ات املسيح حول القيامةنبوء

 

  أنه سيصلب ويقتـل    عن إخبار املسيح لتالميذه      وردت نصوص يف األناجيل األربعة تتحدث     
 ، وقد ورد يف األناجيل أن هذه النبوءة قد تكررت أكثر من مرة على               الثة أيام من ذلك   مث يقام بعد ث   

لسان املسيح، ويف بعض املرات اليت أخرب فيها تالميذه باألمر مل يفهم التالميذ ما يشري إليـه املـسيح     
 :ومع ذلك مل يسألوه ، وهذه هي النصوص اليت أوردت نبوءات املسيح حول قيامته

 :١أن املسيح هو ابن اهللا مىت بعد حادثة إعالن بطرس  نص ذكره-١

 من ذلك الوقت بدأ يسوع يعلن لتالميذه أنه البد أن ميضي إىل أورشليم ويتأمل على يـد                  ( 
: فانتحى به بطرس جانباً وأخذ يوخبـه قـائالً         ،   رؤساء الكهنة والكتبة ويقتل، ويف اليوم الثالث يقام       

 اغرب من أمامي يا شيطان    : فالتفت يسوع إىل بطرس وقال له      أن حيدث لك هذا ،    حاشا لك يا رب     
 .٢)؛ ألنك تفكر ال بأمور اهللا بل بأمور الناس ، أنت عقبة أمامي

٢-   ء نزول املسيح ومن معه مـن اجلبـل           أثنا ٣اب األناجيل بعد حادثة التجلي     ما ذكره كت
ربوا أحداً مبا رأيتم حىت يقوم ابن       ال خت :  وفيما هم نازلون من اجلبل أوصاهم يسوع قائالً         (:يقول مىت 

 .٤)اإلنسان من بني األموات

 وقد ذكر هذا النص مرقس أيضاً إال أنه زاد ما يفيد أن التالميذ مل يفهموا معـىن القيامـة                   
 وفيما هم نازلون من اجلبل أوصاهم أال خيربوا أحداً مبا رأوا إال أن يكون ابن اإلنسان                 :(حيث يقول 

ماذا يعين بالقيامـة مـن بـني        : ، فعملوا ذه الوصية متسائلني فيما بينهم       اتقد قام من بني األمو    
 .٥)األموات

                                                   
 من هذا البحث حيث مر ذكر احلادثة) ٩٣(انظر ص ١
: ، وقد ذكر مرقس أن املسيح حتدث عن هذا األمر صـراحة ، انظركـذلك              ٣٣ -٣١: ٨مرقس: ، انظر كذلك  ٢٣ -٢١: ١٦مىت ٢

 .٢٢: ٩لوقا
 )٨١( حادثة التجلي سبق ذكرها ص ٣
 ٩: ١٧مىت  ٤
 ١٠ -٩: ٩مرقس  ٥
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 ٣٨٤

 وفيمـا كـانوا      (:ما ذكر يف إجنيل مىت بعد قليل من وقائع حادثة التجلي وما أعقبها               -٣
 فيقتلونـه   ابن اإلنسان على وشك أن يسلم إىل أيدي الناس        : ن يف اجلليل قال يسوع لتالميذه     يتجمعو

 .١)، فحزنوا حزناً شديداًاليوم الثالث يقام ويف 

هذا النص مع اختالفات يف بعض األمور، فبينما يقرر مـىت أن احلادثـة              مرقس  ذكر  وقد    
كانت أثناء جتمعهم يف اجلليل يذكر مرقس أا كانت بعد اجتيازهم اجلليل ويضيف مرقس كذلك أن           

 :، يقول مرقس التالميذ مل يفهموا مراد املسيح

نه كان يعلـم    ؛ أل  ، ومل يرد أن يعلم به أحد        انصرفوا من هناك واجتازوا منطقة اجلليل       مث (
 وبعد قتله يقوم يف اليوم الثالث       ، إن ابن اإلنسان سيسلم إىل أيدي الناس فيقتلونه       : تالميذه فيقول هلم  

 .٢)ولكنهم مل يفهموا هذا القول وخافوا أن يسألوه

 : يقول مىتأورشليم للمرة األخرية ،ملسيح إىل  ما ذكر أثناء توجه ا-٤

  : وفيما كان يسوع صاعداً إىل أورشليم انفرد بالتالميذ االثين عشر يف الطريق وقال هلـم                (
، فيحكمون عليه     حيث يسلم ابن اإلنسان إىل رؤساء الكهنة والكتبة         ، ها حنن صاعدون إىل أورشليم    

 .٣) ولكنه يف اليوم الثالث يقوم ،ونه ويصلبونهباملوت ويسلمونه إىل أيدي األمم فيسخرون منه وجيلد

 تنبأ فيها مبا سيحدث له على أيـدي         هذه هي الروايات اليت تذكر األناجيل أن املسيح       
 :رؤساء الكهنة والكتبة ، ويل مالحظات على هذه الروايات عموماً

 الروايات  تكررت يف هذه الروايات نبوءة املسيح عما سيقع عليه من اضطهاد ، وحتدد            / أوالً
نوعية هذا االضطهاد بأنه سيسلم إىل أيدي رؤساء الكهنة والكتبة ، وأنه سيسخر منه              - مبجموعها   –

وجيلد ، ويصلب ، و يقتل بأيدي مضطهديه ، ولكن ذلك لن يدوم ألنه بعد ثالثة أيام من قتله سيقوم            
 .وتذكر بعض الروايات أن التالميذ حزنوا حزناً شديداً ملا مسعوا ذلك

 :وإزاء هذه الروايات واألمور اليت تذكرها فإنين أضع احتمالني

                                                   
 .- حسب األناجيل-ية اليت يتنبأ فيها املسيح باألمر، وهي املرة الثان٢٣ -٢٢: ١٧مىت  ١
 ٣١ -٣٠: ٩مرقس  ٢
 ، وقد أضاف لوقا أن التالميذ مل يفهمـوا مـراد            ٣٤ -٣١: ١٨، ولوقا   ٣٤ -٣٢: ١٠، انظر كذلك مرقس   ١٩ -١٧: ٢٠مىت   ٣

 .املسيح
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أن تكون هذه الروايات صحيحة ، وأن النبوءة الواردة فيها قد حتققت فيمـا بعـد                   : األول  
 فوقع على املسيح ما ذكروه من اضطهاد وسخرية وجلد وصـلب وقتـل                - كما يعتقد النصارى   –

 .١كر روايات القيامة اليت سريد ذكرهاوأنه قام بعد ذلك من األموات كما تذ

وهذا االحتمال هو ما يعتقده غالبية النصارى ويؤمنون به ، وجيعلونه حمور عقائدهم كلـها               
 .كما تقدم

أن يكون املسيح قد أنبأ باالضطهاد الذي سيقع عليه بأيدي رؤساء الكهنة والكتبـة               : الثاين
، وإمنا أضيف ما يفيد ذلك إىل الروايات فيمـا بعـد             ولكنه مل يذكر أمر القتل والقيامة من األموات         

ويدل على ذلك أن بعض الروايات ذكرت أن املسيح حني أنبأ التالميذ بأمر قتله وقيامته حزنوا حزناً                 
ابـن  : ن يف اجلليل قال يسوع لتالميذه      وفيما كانوا يتجمعو    (:شديداً ومن ذلك ما سبق يف نص مىت       

 .٢)، فحزنوا حزناً شديداً فيقتلونه ويف اليوم الثالث يقام أيدي الناساإلنسان على وشك أن يسلم إىل 

 تلـك القيامـة الـيت       -تذكر هذه الرواية أن املسيح أنبأ التالميذ مبا سيقع عليه وأنه سيقوم           
 ومع ذلك حزنوا حزناً شديداً ، وال ميكن أن يفهم حزن التالميـذ إزاء أمـر                 -ستكون حمور العقيدة  
ألمهية يف املعتقد ، إال إذا قيل إن املسيح أنبأهم مبا سيقع عليه من اضطهاد وأنه                ستكون له كل هذه ا    

سيتأمل على أيدي رؤساء الكهنة والكتبة ، فحزنوا من أجل ذلك االضطهاد الذي سيقع ومل يذكر هلم                 
 .أمر القيامة من األموات

لتالميـذ مل    أن ا  - مع ذكر موضوع القيامة    –ولعل هذا هو ما جعل بعض الروايات تضيف         
يفهموا معىن قيامته من األموات إذ لو كانوا يفهموا ملا حزنوا حزناً شديداً ، وهذه اإلضافة مل تنقذ                  

 .املوقف بل كانت مبثابة دليل على ما حدث للنص األصلي

ألن ما ذكروه من أن التالميذ مل يفهموا معىن القيامة من األموات ال ميكن أن يستقيم مـع                  
 ، فهو قد أجرى أمامهم مرات عدة معجزة إحياء          ألف التالميذ رؤيتها من املسيح      املعجزات اليت   

 .- بإذن اهللا– ، وبالرغم من ذلك أعاد املسيح إليهم احلياة ٣أموات قضوا حنبهم

فال يستقيم ذلك مع ما تورده بعض الروايات من أن التالميذ مل يفهموا معىن القيامـة مـن                  
القيامة قد أضيف إىل الروايات األصلية اليت تنبئ مبا سيقع من اضطهاد            األموات إال إذا كان موضوع      

                                                   
  وما بعدها )٣٨٨(بتة إياها ، وسريد كل ذلك ص   النصارى ونقضهم للنصوص اليت أوردت قضية القيامة مث         نقد ويهدم هذا االحتمالَ   ١

 .من هذا البحث
 .- حسب األناجيل-، وهي املرة الثانية اليت يتنبأ فيها املسيح باألمر٢٣ -٢٢: ١٧مىت  ٢
زة  ، ومعج١٧ -١١: ٧لوقا:  ، ومعجزة إحياء ابن أرملة نايني يف       ٢٦ – ١٨: ٩مىت: انظر معجزة إحياء املسيح ابنة رئيس اجملمع يف        ٣

 ٥٤ -١: ١١يوحنا: إحياء لعازر يف
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 ٣٨٦

وأن التالميذ حزنوا ملا مسعوا ذلك ، فلما أضيفت نبوءة القيامة ، تنبه املضيفون إىل أن حزن التالميـذ                   
ال يستقيم مع معرفتهم بأن املسيح سيقوم وأن تلك القيامة ستكون حمور العقيدة كلـها ، ملـا رأى                   

قضية القيامة إىل النص ذلك كله ، أضافوا أمراً آخر هو أن التالميذ مل يفهموا معىن قيامته من                  مضيفو  
 .األموات ليستقيم ذلك مع حزم

وميكن أن يورد هنا ما جاء يف رواية برنابا للنص الذي رواه مىت عن املرة األوىل اليت ينبـئ                   
 :ىت الذي سبق ذكره جاء فيهفيها املسيح تالميذه مبا سيقع عليه من اضطهاد ، فنص م

من ذلك الوقت بدأ يسوع يعلن لتالميذه أنه البد أن ميضي إىل أورشليم ويتأمل على يـد                 ( 
  :، فانتحى به بطرس جانباً وأخذ يوخبه قائالً رؤساء الكهنة والكتبة ويقتل، ويف اليوم الثالث يقام

اغرب من أمامي   : ال له ، فالتفت يسوع إىل بطرس وق       حاشا لك يا رب أن حيدث لك هذا       
 .١)؛ ألنك تفكر ال بأمور اهللا بل بأمور الناس  أنت عقبة أمامي يا شيطان

 :وأورد برنابا احلادثة يف اإلجنيل املنسوب إليه فقال

إن : ، وقصوا كل شيء على رؤساء الكهنة الذين قالوا         ٢ فانصرف الالويون والكتبة باخليبة    (
 . عليهالشيطان على ظهره وهو يتلو كل شيء

فقال  وشيوخ شعبنا يتربصون يب الدوائر ،        احلق أقول لكم إن رؤساء    : مث قال يسوع لتالميذه   
 .ال تذهب فيما بعد إىل أورشليم: بطرس

؛ ألنه   ، فإن علي أن احتمل اضطهادات كثرية       إنك لغيب وال تدري ما تقول     : فقال له يسوع  
 .٣)؛ ألنه يوجد قوم معنا وقوم عليناهكذا احتمل مجيع األنبياء وأطهار اهللا، ولكن ال ختف

و يالحظ أن رواية برنابا مل تذكر مسألة القتل والقيامة من األموات ، بل ذكرت أن القـوم                  
 ، وأنه أخرب بطرس أن عليه أن حيتمل اضطهادات كثرية كما فعل مجيع              يتربصون الدوائر باملسيح  

 .األنبياء من قبله
  

 مـا    بقيامته من األموات   يات اليت ذكرت تنبؤ املسيح    من املالحظات على الروا   / ثانياً  
 ، وهو أمـر     إال بعد قيامته من األموات    تكرر فيها من إخبار املسيح تالميذه أن ال يفشوا خربه للناس            

قد علق عليه بعض نقاد النصارى بأنه مما ال يفهم يف األناجيل أن يعمد نيب له رسالة ناشئة إىل إخبار                    

                                                   
 ٣٣ -٣١: ٨قس، انظر كذلك مر٢٣ -٢١: ١٦مىت ١
 .إثر حماورة هلم مع املسيح حول املسيا املنتظر ٢
 ١٨ -١١: ٤٢برنابا ٣
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 يف حديثه عن الشكوك الـيت توجـه إىل روايـات            -مره ، يقول شارل جنيرب      فشاء أ إأتباعه بعدم   
وإننا لنجد نفس الشك جتاه ما يسمى سر البعث ، أي تلك الوصية اليت يروي إجنيـل                 : ( -األناجيل
بأال يفشوا  :  أن عيسى أوصى  ا تالميذه يف مناسبات خمتلفة مع كثري من التشدد واإلحلاح                ١مرقس

خيلونه أو يكشف هلم عنه من حقيقة مكانته ، فما هو اهلدف الذي كان يبغيـه مـن                  شيئاً مما قد يت   
إخفاء حقيقة شخصيته والتكتم على رسالته يف الوقت الذي كانت فيه دعوته حباجة ملحة إىل إعالن                

 .٢)!سرها لتحقيق مغزاها؟

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
 ٣١ - ٣٠: ٩ و ١٠ -٩: ٩مرقس ١
 ).٥٣ -٥٢(املسيحية نشأا وتطورها ص ٢
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 املبحث الثاين
  القيامة روايات أحداث

، فقد أوردها كتاب األناجيل األربعة       ية قيامة املسيح بالرواية التفصيلية    تناولت األناجيل قض  
مجيعاً، ولكن هذه الروايات من أكثر ما يثري اجلدل يف األناجيل بسبب االختالفات الواضحة بينها يف                

ايات األناجيل املتعلقة بالقيامة كمـا ذكـرت ، مث          ورد مجيع رو  أن أ   ارتأيت   ، لذلك  أمور جوهرية 
 .عليها بالتعليق والنقدأعقب 

 :  رواية إجنيل مىت-١

 ٢ ومـرمي األخـرى    ١ ويف اليوم األول من األسبوع بعد انتهاء السبت ذهبت مرمي اجملدلية           (
، ألن مالكاً من عند الرب نزل من السماء وجاء فدحرج        ، فإذا زلزال عنيف قد حدث      تتفقدان القرب 

، وملا رآه اجلنود الذين كانوا        وثوبه أبيض كالثلج   ، ، وكان منظر املالك كالربق     احلجر وجلس عليه  
 فأنا أعلـم   ،ال ختافا:  ، فطمأن املالك املرأتني قائالً حيرسون القرب أصام الذعر وصاروا كأم موتى    

، تعاليا وانظرا املكان الـذي       ، إنه ليس هنا فقد قام كما قال        أنكما تبحثان عن يسوع الذي صلب     
، وها هو يسبقكم إىل      هبا بسرعة وأخربا تالميذه أنه قد قام من بني األموات         واذ،  كان موضوعاً فيه    

 . هناك ترونه، ها أنا قد أخربتكما، اجلليل

، وقد استوىل عليهما خوف شـديد وفـرح عظـيم            فانطلقت املرأتان من القرب مسرعتني    
ا يسوع نفسه قد التقامها     ذوركضتا إىل التالميذ حتمالن البشرى، وفيما مها منطلقتان لتبشرا التالميذ إ          

، اذهبا قوال إلخويت     ال ختافا :   ، فتقدمتا وأمسكتا بقدميه وسجدتا له، فقال هلما يسوع         سالم: وقال
 .يوافوين إىل اجلليل وهناك يرونينأن 

وبينما كانت املرأتان ذاهبتني إذا بعض احلراس قد ذهبوا إىل املدينة وأخربوا رؤساء الكهنـة               
ا اجلنود مبال كثري وقالوا     تمع رؤساء الكهنة والشيوخ وتشاوروا يف األمر، مث رشو        ، فاج  بكل ما جرى  

قولوا إن تالميذه جاءوا ليالً وسرقوه وحنن نائمون، فإذا بلغ اخلرب احلاكم فإننا نـدافع عـنكم                 : هلم
 .ون يف مأمن من أي سوءفتكون

 . اليهود إىل اليومفأخذ اجلنود املال وعملوا كما لقنوا وقد انتشرت هذه اإلشاعة بني

                                                   
 .) ١١٠(سبق التعريف ا ص ١

أـا مـرمي أم يعقـوب         ١٠: ٢٤ ، ولوقا  ١: ١٦اسم مرمي األخرى ، ومل حيدد من هي ، ويف رواييت مرقس           ذكرت مىت يف روايته     ٢ 
 واليت ذكرت يف بعض النصوص باسم       - بن حلفى  -وترجح بعض املصادر أن االمسني المرأة واحدة هي نفسها مرمي أم يعقوب الصغري            

 وخيدمنه  ديد إىل أا كانت من النساء اللوايت كن يتبعن املسيح          ، ويشري العهد اجل    ٤٠: ١٥مرقس-مرمي أم يعقوب الصغري ويوسي    
 )١٢٥ -٧/١٢٤(دائرة املعارف الكتابية: انظر. -٤١: ١٥ مرقس-عندما كان يف اجلليل
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، إىل اجلبل الذي عينه هلم يسوع فلمـا          وأما التالميذ األحد عشر فذهبوا إىل منطقة اجلليل       
قد سلمت كـل سـلطة يف       :  ، فتقدم يسوع وكلمهم قائالً     ، ولكن بعضهم شكوا    رأوه سجدوا له  

بـن والـروح    السماء وعلى األرض، فاذهبوا إذن وتلمذوا مجيع األمم وعمدوهم باسـم اآلب واال            
 ١)القدس، وعلموهم أن يعملوا بكل ما أوصيتكم به وها أنا معكم كل األيام إىل انتهاء الزمان

 

 :رواية إجنيل مرقس) ٢

 طيوباً عطرية ليـأتني     ٣سالومة  و ٢وملا انتهى السبت اشترت مرمي اجملدلية ومرمي أم يعقوب        (
 ، وكـن يقلـن      راً جداً مع طلوع الشمس    ويف اليوم األول من األسبوع أتني إىل القرب باك        ،  ويدهنه

  من يدحرج لنا احلجر من على باب القرب؟: بعضهن لبعض

، وإذ دخلن القرب رأيـن يف   لكنهن تطلعن فرأين أن احلجر قد دحرج مع أنه كان كبرياً جداً         
ـ       : أبيض فتملكهن اخلوف فقال هلن     اجلهة اليمىن شاباً جالساً ال بساً ثوباً       ن  ال ختفن أننت تبحـثن ع

، لكن   ، ها هو املكان الذي كان موضوعاً فيه        ، ليس هو هنا    ، إنه قام   يسوع الناصري الذي صلب   
 .قال لكماذهنب وقلن لتالميذه ولبطرس إنه سيسبقكم إىل اجلليل هناك ترونه كما 

، ومل يقلن شـيئاً       فخرجن هاربات من القرب وقد استولت عليهن الرعدة والدهشة الشديدة         
 . خائفاتألحد ألن كن

وبعدما قام يسوع باكراً يف اليوم األول من األسبوع ظهر أوالً ملرمي اجملدلية اليت كان قد طرد                 
، فلمـا مسـع      ، وقد كانوا ينوحون ويبكون     ، فذهبت وبشرت الذين كانوا معه      منها سبعة شياطني  

 .هؤالء أنه حي وأا شاهدته مل يصدقوا

ومها سائران منطلقني إىل إحدى القرى فذهبا وبشرا وبعد ذلك ظهر يئة أخرى الثنني منهم   
 .الباقني فلم يصدقومها أيضاً

           م   أخرياً ظهر لألحد عشر تلميذا فيما كانوا متكئني ووخبهم على عدم إميام وقساوة قلـو 
 : ، وقال هلم ألم مل يصدقوا الذين شاهدوه بعد قيامته

                                                   
 ٢٨مىت  ١
ـ           ٢ رأة سبقت اإلشارة إىل ترجيح بعض املصادر أن مرمي أم يعقوب هي مرمي األخرى املذكورة يف نص مىت ، وإذ يذكر مرقس هنـا امل

ومن بعيـد كانـت نـساء       : ( مرمي أم يعقوب الصغري ويوسي ، يقول      : باسم مرمي أم يعقوب ، فإنه ذكرها يف أحداث الصلب باسم            
 ٤٠: ١٥مرقس) كثريات يراقنب ما جيري ، وبينهن مرمي اجملدلية ، ومرمي أم يعقوب الصغري ويوسي ، وسالومة

 ).٣٥١(بدي وقد سبقت ترمجتها صتقول بعض املراجع أا هي أم ابين ز: سالومة ٣
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، ومـن مل     ، من آمن وتعمد خلص      باإلجنيل ، وبشروا اخلليقة كلها     اذهبوا إىل العامل أمجع   
    بـامسي يطـردون الـشياطني     : ، وأولئك الذين آمنوا تالزمهم هـذه اآليـات         يؤمن فسوف يدان  

، وإن شربوا شراباً قاتالً ال يتأذون البتـة          ، ويقبضون على احليات    ويتكلمون بلغات جديدة عليهم   
 .١ضعون أيديهم على املرضى فيتعافونوي

 وأما هم فانطلقوا يبـشرون      ، بعدما كلمهم رفع إىل السماء وجلس عن ميني اهللا        مث إن الرب    
 .٢)يف كل مكان، والرب يعمل معهم ويؤيد الكلمة باآليات الالزمة هلا

                                                   
حياول بعض مفسري العهد اجلديد تأصيل هذه املعجزات اليت أعطاها املسيح لكل من آمن به من خالل هذا النص من إجنيل مـرقس                   ١

طني مـن    وقد سبق أن أعطى املسيح حلوارييه سلطة إخراج الشيا         –فيذكر مىت هنري أن إخراج الشياطني كان أمراً شائعاً بني املؤمنني            
 وذكر يف سفر األعمال أن هذه املعجزة وقعت يوم          – ، وأن التكلم بألسنة معجزة جديدة مل يكن قد تعلموها بعد             -١: ٩لوقا-املرضى

 وأن محل احليات دون أن تؤذيهم قد حتقـق يف           -٤: ٢ أعمال -اخلمسني حني حل الروح القدس على التالميذ فتكلموا بألسنة خمتلفة         
ولكن هـذا   ) . ٣٨٠/ ١(التفسري الكامل   :   انظر  – ٦ -٣: ٢٨ أعمال -شبت يف يده أفعى يف مالطة فلم تؤذه       بولس الرسول الذي ن   

النص من مرقس والذي ينسب إىل املسيح إعطاءه كل ذلك للتالميذ مذكور يف اإلصحاح السادس عشر من مرقس ، وهو إصـحاح                      
إجنيل مرقس ، بل إن ما ذكر فيه جمرد توليف من نصوص األناجيل    يرى بعض نقاد النصارى أن معظمه غري أصيل يف النص األصلي من             

 : األخرى ، يقول موريس بوكاي
 ، اآليات من ١٦ اإلصحاح–وإذا كان إجنيل مرقس معترف به كإجنيل كنسي فإن هذا ال يقلل من أن الكتاب احملدثني يعدون خامتته               ( 
هذا بشكل صريح ، وهذه اخلامتة غري موجودة يف أقدم خمطوطتني كاملتني             كمؤلف مضاف، وتشري الترمجة املسكونية إىل        – ٢٠ إىل   ٩

والواقع أن روايات هذه اخلامتة املضافة كثرية ، ففي النصوص جند تارة رواية طويلة        .. اللتني يرجع تارخيهما إىل القرن الرابع       .. لألناجيل
وتارة الرواية الطويلة مع حاشية ، وتارة أخرى الروايتني معاً ، ويعلق             - وختتوي الترمجة املسكونية على الروايتني     –وتارة رواية قصرية    

 أو عند النشر علـى      –ال بد أنه قد حدث حذف لآليات األخرية عند االستقبال الرمسي            : " األب كانينجسر على هذه اخلامتة مبا يلي      
ألحرى قد عرفوا هذا اجلزء املفقود ، مع ذلك فقد كانت            لكتاب مرقس يف اجلماعة اليت ضمنته ، وال مىت وال لوقا وال يوحنا با              -العامة

الفجوة ال حتتمل ، وبعد ذلك بكثري وبعد أن جرت بني األيدي الكتابات املتشاة ملىت ولوقا ويوحنا مت توليف خامتة حمترمـة ملـرقس                        
 بالتفـصيل خامتـة    -طع هذه الفزورة    وذلك باالستعانة بعناصر من هنا وهناك لدى املبشرين اآلخرين ، ومن السهل االستدالل على ق              

 ذلك يسمح بتكوين فكرة مادية عن احلرية اليت كانوا يعاجلون ا النوع األديب اخلاص باحلديث اإلجنيلـي  – ٢٠ إىل   ٩من  : ١٦مرقس
الت اليت قام ا ياله من اعتراف صريح بوجود التعدي: ( مث يعلق بوكاي على ما ذكره األب كانينجسر بقوله    ") حىت أعتاب القرن الثاين   

دراسة الكتـب املقدسـة ص       ) .ياله من اعتراف ذلك الذي تقدمه لنا تأمالت هذا العامل الالهويت الكبري         ! البشر على النصوص املقدسة   
 .بتصرف يسري) ٨٧ – ٨٦( 
 ١٦مرقس  ٢
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 :رواية لوقا) ٣
 :جاء فيها

 وتبعت يوسف النساء اللوايت خرجن من اجلليل مع يسوع فرأين القرب وكيف وضع جثمانه               (
 .١وطاً وطيباً واسترحن يوم السبت حسب الوصيةمث رجعن وهيأن حن

ولكن يف اليوم األول من األسبوع باكراً جداً جئن إىل القرب حامالت احلنوط الذي هيأنـه                
، ولكن ملا دخلن مل جيدن جثمان الرب يسوع وفيمـا هـن              فوجدن أن احلجر قد دحرج عن القرب      

 فتملكهن اخلوف ونكسن وجوههن إىل       ، هنمتحريات يف ذلك إذا رجالن بثياب براقة قد وقفا جبانب         
 موات؟ إنه ليس هنا ولكنه قـد قـام        ملاذا تبحثن عن احلي بني األ     :  ، عندئذ قال هلن الرجالن     األرض

 إن ابن اإلنسان البد  أن يسلم إىل أيدي أنـاس            :  به إذ كان بعد يف اجلليل فقال       اذكرن ما كلمكم  
  .ن كالمه ، فتذكرئني فيصلب ويف اليوم الثالث يقومخاط

ت اللوايت  ، وكان   وإذ رجعن من القرب أخربن األحد عشر واآلخرين كلهم ذه األمور مجيعاً           
، واألخريات اللوايت ذهنب معهن، فبدا        ومرمي أم يعقوب   ٢خربن الرسل بذلك هن مرمي اجملدلية ويونا      أ

، وإذ احنىن     القرب ، إال أن بطرس قام وركض إىل       كالمهن يف نظر الرسل كأنه هذيان ومل يصدقوهن       
 .رأى األكفان امللفوفة وحدها مث مضى متعجباً مما حدث

عـن  ) حنو سبعة أميـال   ( وكان اثنان منهم منطلقني يف ذلك اليوم إىل قرية تبعد ستني غلوة           
، وكانا يتحدثان عن مجيع ما حدث، وبينما مها يتحـدثان ويتباحثـان إذا              ٣أورشليم امسها عمواس  
ديث أي ح:  ، ولكن أعينهما حجبت عن معرفته وسأهلما  إليهما وسار معهمايسوع نفسه قد اقترب

 جيري بينكما وأنتما سائران؟

                                                   
 ٥٦ -٥٥: ٢٣لوقا  ١
 وقـد   ن ، وهو اسم  إحدى النساء اللوايت كن يتبعن املـسيح           اسم يوناين  من االسم العربي يوحانان ، ومعناه الرب حنا          :يونا ٢

شفاها بإخراج شياطني كانت تسكن جسدها ، وكانت ممن يساعدن املسيح بأمواهلن ، وكانت زوجة لرجل يدعى خوزي وهو مـن                     
) ٢٢٢( الكتاب املقدس ص   كل النساء يف  :  ، وانظر يف ترمجة يونا     ٣ -١: ٨لوقا:   انظر    - الوايل الروماين  –وكالء هريودس أغريباس    
 )٣٦١/ ٨(و دائرة املعارف الكتابية 

 يف نـص لوقـا      -الينابيع احلارة ، وهي قرية يف أرض فلسطني ، ذكرت مرة واحدة يف الكتاب املقدس              : اسم عربي معناه  : عمواس ٣
م عمواس ، ولكن يستبعد أن تكون هي         وختتلف املصادر النصرانية يف حتديد موقعها احلايل ، إذ هناك بلدة تعرف إىل اآلن باس               -أعاله

أو كالونيا ، وهي ما يرجح أطلس الكتاب املقـدس أن يكـون             " فسباسيان"نفسها املذكورة يف العهد اجلديد ، وهناك مستعمرة امسها        
ائـرة املعـارف    موقعها هو موقع عمواس املذكورة يف العهد اجلديد ، وهناك أيضاً قرية القبيبة على الطريق إىل يافا ، وهي ما ترجح د                     

و أطلـس الكتـاب املقـدس       ) ٣٣٩ – ٣٣٨/ ٥(دائرة املعارف الكتابية  : انظر. الكتابية قيامها مكان عمواس املذكورة يف نص لوقا         
 )٣٦٩(ص
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 أأنت وحدك الغريب النـازل يف       : فقال له  ١ أحدمها وامسه كليوباس   فتوقفا عابسني وأجاب  
 .  ماذا حدث؟: ، فقال!  تعلم مبا حدث فيها هذه األيام؟أورشليم وال

الناصري الذي كان نبياً مقتدراً يف الفعل والقول أمام اهللا والشعب           ما حدث ليسوع    : فقاال
، ولكننا كنا نرجو أنه املوشك       ، وكيف سلمه رؤساء الكهنة وحكامنا إىل عقوبة املوت وصلبوه          كله

، على أن بعض النـساء       ، ومع هذا كله فاليوم هو اليوم الثالث منذ حدوث ذلك           أن يفدي إسرائيل  
مالكني : ، فرجعن وقلن معنا إن شاهدن رؤيا       دن إىل القرب باكراً ومل جيدن جثمانه      منا أذهلننا إذ قص   

، فذهب بعض الذين معنا إىل القرب فوجدوا األمر صحيحاً على حد ما قالت النـساء             يقوالن إنه حي  
 .، وأما هو فلم يروه أيضاً

 به األنبياء أما كان ال بد        يا قليلي الفهم وبطيئي القلب يف اإلميان جبميع ما تكلم          : فقال هلما 
  جمده؟أن يعاين املسيح هذه اآلالم مث يدخل إىل

 . ما ورد عنه يف مجيع الكتبخذ يفسر هلما منطلقاً من موسى ومن األنبياء مجيعاً مث أ

   مث اقتربوا من القرية اليت كان التلميذان يقصداا وتظاهر هو بأنه ذاهب إىل مكـان أبعـد                
، وملا اتكأ معهما     ، فدخل ليرتل عندمها    نزل عندنا فقد مال النهار واقترب املساء       ا : فأحلا عليه قائلني  

   فقـال أحـدمها      ، مث اختفى عنهما    ، فانفتحت أعينهما وعرفاه    ر وأعطامها أخذ اخلبز وبارك وكس ، 
يف  مث قاما    دثنا يف الطريق ويشرح لنا الكتب؟        أما كان قلبنا يلتهب يف صدورنا فيما كان حي         : لآلخر

:  وكانوا يقولـون  ،  تلك الساعة عينها ورجعا إىل أورشليم فوجدا األحد عشر والذين معهم جمتمعني             
، وكيف عرفا الرب عنـد        ،  فأخرباهم مبا حدث يف الطريق        ، وقد ظهر لسمعان    حقاً إن الرب قام   

 .كسر اخلبز

     .   سـالم لكـم    : وفيما مها يتكلمان بذلك وقف يسوع نفسه يف وسـطهم وقـال هلـم             
ما بالكم مضطربني؟ وملـاذا تنبعـث       :  ولكنهم لذعرهم وخوفهم تومهوا أم يرون شبحاً فقال هلم        

بح ليس لـه    ؛ فإن الش   ، املسوين وحتققوا   ، فأنا هو بنفسي    الشكوك يف قلوبكم؟ انظروا يدي وقدمي     
 .حلم وعظام كما ترون يل

                                                   
 اآلخر  مل يستطع أي من املراجع النصرانية أن يوجد ترمجة هلذا املدعو كليوباس ، فاجلميع يشري إىل ما ذكره لوقا عنه هنا ، أما التلميذ                      ١

و قاموس الكتـاب  ) ٣٧٧: ٦(و دائرة املعارف الكتابية)  ٥٥١/ ١(التفسري الكامل للكتاب املقدس  :فال يعرف عنه شيء ، انظر مثالً      
، ولعل ذلك مما يشعر بأن هذه الروايات ال أصل هلا يف الواقع ، إذ لو كان هلا أصل ملا كان ممكناً أن تجهل أمسـاء                           ) ٧٨٦(املقدس ص 
 .ميذ عاينوا حادثة على هذه الدرجة من األمهية يف املعتقد النصراينوسري تال
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 ٣٩٣

 :  من الفرح ومتعجبني قال هلم     ، وإذ ما زالوا غري مصدقني      وإذ قال ذلك أراهم يديه وقدميه     
هـذا هـو    : ، مث قال هلم    ، فأخذها أمامهم وأكل     فناولوه قطعة مسك مشوي    أعندكم هنا ما يؤكل؟   

عة موسـى   أنه البد أن يتم كل ما كتب عين يف شـري          : الكالم الذي كلمتكم به وأنا ما زلت بينكم       
، وهكذا ال بـد    هكذا قد كتب: ال هلمذهام ليفهموا الكتب وق ، مث فتح أ  وكتب األنبياء واملزامري  

، وأن يبشر بامسه بالتوبة وغفران اخلطايـا يف          أن يتأمل املسيح ويقوم من بني األموات يف اليوم الثالث         
  ، وها أنا أرسل إليكم ما وعد به أيب         ، وأنتم شهود على هذه األمور      مجيع األمم انطالقاً من أورشليم    

 . بسوا القوة من األعايلة حىت تلولكن أقيموا يف املدين

، وباركهم رافعاً يديه وبينما كان يباركهم انفصل        ١مث اقتادهم إىل خارج املدينة إىل بيت عنيا       
، وكانوا يذهبون دائماً إىل      عنهم وأصعد إىل السماء فسجدوا له، مث رجعوا إىل أورشليم بفرح عظيم           

 .٢)اهليكل حيث يسبحون اهللا ويباركونه

 

 :رواية يوحنا) ٤
ويف اليوم األول من األسبوع بكرت مرمي اجملدلية إىل         (وهي أطول الروايات مجيعاً ، جاء فيها        

، فأسرعت وجاءت إىل     ، وكان الظالم ال يزال خميماً فرأت احلجر قد رفع عن باب القرب             قرب يسوع 
، وال   أخذوا الرب مـن القـرب     : ، وقالت هلما   ٣مسعان بطرس والتلميذ اآلخر الذي كان يسوع حيبه       

، ولكـن    ، وكانا يركضان معاً    ، فخرج بطرس والتلميذ اآلخر وتوجها إىل القرب        ندري أين وضعوه  
، واحنىن فرأى األكفان ملقاة على األرض ولكنـه مل           التلميذ اآلخر سبق بطرس فوصل إىل القرب قبله       

  علـى األرض  يدخل، مث وصل مسعان بطرس يف إثره إىل القرب ودخله، فرأى أيضاً األكفـان ملقـاة                 
، عند ذلك    واملنديل الذي كان على رأس يسوع وجده ملفوفا وحده يف مكان منفصل عن األكفان             

، فإن التالميذ مل يكونوا حىت ذلك        ورأى فآمن  دخل التلميذ اآلخر الذي كان قد وصل إىل القرب أوالً         
 .جع التلميذان إىل بيتهما، مث ر الوقت قد فهموا أن الكتاب تنبأ بأنه البد أن يقوم من بني األموات

أما مرمي فظلت واقفة يف اخلارج تبكي عند القرب وفيما هي تبكي احننت إىل القـرب فـرأت                  
، واحداً عند الرأس واآلخر عنـد        مالكني بثياب بيض جالسني حيث كان جثمان يسوع موضوعاً        

 ، قالت هذا    ين وضعوه أخذوا سيدي وال أدري أ    : يا امرأة ملاذا تبكني؟ أجابت    :   ، فسأالها  القدمني

                                                   
 )١٩٨(تقدم التعريف ا ص ١
 ٥٣ -١: ٢٤:لوقا ٢
من هذا   ) ١٥٦( هذا األمر يف ترمجة يوحنا ، انظر ص        و يوحنا بن زبدي ، وقد سبق إيراد       تذكر بعض املصادر أن املراد ذه اجلملة ه        ٣

 .البحث

http://kotob.has.it



 ٣٩٤

بكني؟ عمـن   يا امرأة ملاذا ت   :  والتفتت إىل الوراء فرأت يسوع واقفاً ولكنها مل تعلم أنه يسوع فسأهلا           
قد أخذته فقل يل أين وضعته آلخـذه         يا سيد إن كنت أنت       : تبحثني؟ فظنت أنه البستاين فقالت له     

 ال متـسكي يب     : ، فقال هلا   يا معلم :  ، أي  وين ربُّ :  ، فالتفتت وهتفت بالعربية    يا مرمي : فناداها يسوع 
صعد إىل أيب وأبـيكم وإهلـي       إين سأ : ، بل اذهيب إىل إخويت وقويل هلم       فإين مل أصعد بعد إىل اآلب     

 .، وأخربم مبا قال هلا إين رأيت الرب : ، فرجعت مرمي اجملدلية وبشرت التالميذ قائلة١وإهلكم

ول من األسبوع كان التالميذ جمتمعني يف بيت أغلقوا         وملا حل مساء ذلك اليوم وهو اليوم األ       
 وإذ قال هذا أراهـم يديـه         سالم لكم ،   : أبوابه خوفاً من اليهود، وإذا يسوع حيضر وسطهم قائالً        

، كمـا أن اآلب أرسـلين         سالم لكـم   :  إذ أبصروا الرب فقال هلم يسوع      ففرح التالميذ ،  وجنبه  
، من غفرمت خطاياهم غُفرت هلم      ٢اقبلوا الروح القدس  :   هلم  ، قال هذا ونفخ فيهم وقال      أرسلكم أنا 

 .٣ومن أمسكتم خطاياهم أُمسكت

                                                   
وهذا اعتراف صريح بأنه بشر مألوه ، وليس إهلاً أو ابن إله كما يزخر بذلك إجنيل        " إهلي وإهلكم " ن املسيح يقول    يصرح يوحنا هنا بأ    ١

 .يوحنا نفسه
العطية : ( تعترب هذه العبارة يف إجنيل يوحنا من املبشرات حبلول الروح القدس على تالميذ املسيح ليكون معيناً هلم ، يقول مىت هنري                     ٢

:   ، ذا يعطيهم املسيح تأكيداً بالنسبة ملعاونة الروح القدس هلم يف عملهم املـستقبلي               " اقبلوا الروح القدس  : " وهبها هلم   املقدسة اليت   
) وسيكون معكم الروح القدس ، والذي يستخدمه املسيح ميلؤه بالروح القدس ، وميده بكل القوى اليت حيتـاج إليهـا                   " أرسلكم أنا " 

 من هـذا   وما بعدها)٢٨٦(وانظر املزيد عن الروح القدس وحلوله على تالميذ املسيح ص    ) . ١/٧٨٧(املقدسالتفسري الكامل للكتاب    
 .البحث

يعترب هذا النص من النصوص املؤصلة لقضية االعتراف ونيل الغفران من كهنة الكنيسة ، إذ ينسب هذا النص إىل املسيح أنه أعطـى                        ٣
 انظر  - أن كل ما أعطاه املسيح لتالميذه من سلطات قد انتقل إىل رجال الكنيسة من بعدهم               سلطة الغفران لتالميذه ، والكنيسة تعتقد     

فإن غفران اخلطايا قد أصبح بيد الكنيسة وبيد الكهنة باعتبارهم          :  وعلى ذلك  -من هذا البحث  ) ٩٦( كالم مىت هنري حول ذلك ص     
 هي املوضع الذي ننال فيه غفران اخلطايـا         -الكنيسة وحدها  و –وصارت الكنيسة   : ( الواسطة ، جاء يف معجم املصطلحات الكنسية        

بدم املسيح ، فمذبح الكنيسة هو موضع الغفران ، وكاهن الكنيسة هو واسطة الوصول إىل املذبح ، فصار غفران اخلطايا يتم باالعتراف        
و جاء يف دائرة    ) ١٧١/ ٣(م املصطلحات الكنسية    معج). ا أمام اهللا يف حمضر الكاهن لنوال احلل منه ، مث التناول من األسرار املقدسة              

 ومـن أمـسكتم      من غفرمت خطاياه تغفر له     ":قول الرب للتالميذ بعد قيامته من األموات        : ( املعارف الكتابية تعليقاً على هذه العبارة     
  فران أو عدم غفران اخلطايا     إنه ملن أخطر األمور أن نظن أن املسيح ترك أليدى البشر موضوع غ              -٢٣: ٢٠يوحنا-" خطاياه أمسكت 

 كمـا أن صـيغة       ، فهو غري موجه لشخص مبفرده      أن كالم املسيح هنا بصيغة اجلمع     : والنقطتان اهلامتان اللتان جيب أال نغفلهما مها        
 قبلوا الروح    أن أتباع املسيح الذين    :ويكون معىن الكالم  "). ستغفر"، وليس   "قد غُفرت "أي  (جاءت يف صيغة الفعل التام      " تغفر"الفعل  

 سريشدهم الروح القدس حـىت      -١٤: ٨رو  - والذي به ينقادون     -١٣: ١٦ حنايو-" يرشدهم إىل مجيع احلق   " وهو الذي    ..القدس  
، كما حدث بني بطرس الرسول وسيمون        يستطيعوا أن حيكموا بكل دقة من هو الذي قد غُفرت له خطاياه ومن هو الذي مل تغفر له                 

  )٥/٤١٣( دائرة املعارف الكتابية.)-٢٣-١٨: ٨ مالعأ-الساحر 
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ولكن توما وهو أحد التالميذ االثين عشر وهو املعروف بالتوأم مل يكن مع التالميـذ حـني                
إن كنت ال أرى أثر املسامري يف       : ، فأجاب  إننا رأينا الرب  : ، فقال له التالميذ اآلخرون     حضر يسوع 

 .، وأضع يدي يف جنبه فال أومن ، وأضع إصبعي يف مكان املسامري يديه

، حـضر يـسوع    وبعد مثانية أيام إذ كان تالميذه جمتمعني ثانية داخل البيت وتوما معهـم          
هات إصبعك إىل هنا، وانظـر      : ، مث قال لتوما    سالم لكم : ، ووقف يف الوسط وقال     واألبواب مغلقة 

جنيب، وال تكن غري مؤمن بل كن مؤمناَ، وهات يدك وضعها يف  يدي. 

أألنك رأيت آمنت؟ طوىب للذين يؤمنون دون أن        : ، فقال له يسوع    ريب وإهلي : فهتف توما 
 .يروا

، وأما هذه اآليـات فقـد        وقد أجرى يسوع أمام تالميذه آيات كثرية مل تدون يف الكتاب          
 .١ياة بامسه إذ تؤمنوندونت لتؤمنوا بأن يسوع هو املسيح ابن اهللا ولكي تكون لكم ح

، وقد أظهر نفـسه      بعد ذلك أظهر يسوع نفسه للتالميذ مرة أخرى عند شاطئ حبرية طربية           
 مبنطقة اجلليـل، وابنـا      ٢، ونثنائيل وهو من قانا     اجتمع مسعان بطرس وتوما املعروف بالتوأم     : هكذا
  وحنن أيضاً نذهب معك: ا، فقالو أنا ذاهب للصيد: ، وتلميذان آخران، فقال هلم مسعان بطرس    زبدي

، وملا طلع الفجر وقف يسوع علـى   ، ولكنهم مل يصيدوا شيئاً يف تلك الليلة     فذهبوا وركبوا القارب  
  ال: يا فتيان أما عندكم مسك؟ أجابوه     : ، فسأهلم يسوع   ، ولكن التالميذ مل يعرفوا أنه يسوع       الشاطئ

لقوها ومل يعودوا يقدرون أن جيذبوها لكثرة مـا         ، فأ  ألقوا الشبكة إىل ميني القارب جتدوا     : فقال هلم 
    ، وكان بطـرس عريانـاً      إنه الرب : ، فقال التلميذ الذي كان يسوع حيبه لبطرس        فيها من السمك  

، وجاء باقي التالميـذ      ، وألقى نفسه يف املاء ساحباً      فما أن مسع أن ذلك هو الرب حىت تستر بردائه         
، فلمـا     كانوا غري بعيدين عن الشاطئ إال حنو مـئيت ذراع          ، إذ  بالقارب وهم جيرون شبكة السمك    

هاتوا من السمك   : ، فقال هلم يسوع    نزلوا على الشاطئ رأوا هناك مجراً ومسكاً موضوعاً عليه وخبزاً         
، فصعد مسعان بطرس إىل القارب وجذب الشبكة إىل الرب، فإذا فيها مئة وثـالث                الذي صدمتوه اآلن  

تعالوا : ، وقال يسوع للتالميذ    ، ومع هذه الكثرة مل تتمزق الشبكة       كبريومخسون مسكة من السمك ال    
مث تقدم يسوع وأخذ    ،   من أنت؟ ألم عرفوا أنه الرب     : ، ومل جيرؤ واحد من التالميذ أن يسأله        كلوا

                                                   
 ٣٠ -١: ٢٠يوحنا ١
قرية يف إقليم اجلليل ، كانت مسرحاً لبعض األحداث يف إجنيل يوحنا ، ومل يذكر امسها يف غريه من األناجيـل ، وقـد                        : قانا اجلليل  ٢

 هي نفسها قانـا اجلليـل       -م قانا اجلليل   ويسميها العرب إىل اليو    -اختلف حول موقعها احلايل ، ولكن يرجح أن ما يعرف خبرابة قانا           
و أطلـس   ) ١٦٢ – ١٦٠/ ٦(دائرة املعارف الكتابيـة     : انظر. املذكورة يف العهد اجلديد ، وتقع على بعد تسعة أميال مشال الناصرة           

 )٣٧٤( الكتاب املقدس ص
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، هذه املرة الثالثة اليت أظهر فيها يسوع نفسه لتالميذه بعدما قام مـن                وكذلك السمك  اخلبز وناوهلم 
 .واتاألم

 يا مسعان بن يونا أحتبين أكثر مما حيـبين هـؤالء؟            :وبعدما أكلوا سأل يسوع مسعان بطرس     
يا مسعان بن يونـا     : ، مث سأله ثانية    أطعم محالين : ، فقال له   نعم يا رب أنت تعلم أين أعزك      : فأجابه

يا مسعان بن   : ثةارع خرايف، فسأله مرة ثال    : ، قال له   نعم يا رب أنت تعلم أين أحبك      : أحتبين؟ فأجابه 
يا رب أنت تعلم كـل      : ، وقال له   يونا أتعزين؟ فحزن بطرس ألن يسوع قال له يف املرة الثالثة أتعزين           

إنك ملـا كنـت     : أطعم خرايف، احلق احلق أقول لك     : ، فقال له يسوع    ، أنت تعلم أين أحبك     شيء
اً فإنـك متـد     شاباً كنت تربط حزامك على وسطك وتذهب حيث تريد، ولكن عندما تصري شيخ            

 .، وآخر يربط حزامك ويذهب بك حيث ال تريد يديك

وقد قال يسوع هذا إشارة إىل امليتة اليت سوف ميوا بطرس فيمجد ا اهللا، وملا قال له ذلك                  
 .اتبعين: قال له

، وهو التلميذ الذي مال إىل       ونظر بطرس وراءه فرأى التلميذ الذي كان يسوع حيبه يتبعهما         
: يا سيد من هو الذي سيخونك؟ فلما رآه بطرس سأل يسوع          : ثناء العشاء وقال له   صدر يسوع يف أ   

 .ى حىت أرجع فما شأنك؟ اتبعين أنتلو شئت أن يبق: ، ماذا يكون له؟ أجابه يسوع يارب وهذا

إنـه لـن    : ، ولكن يسوع مل يقل لبطرس      فشاع خرب بني اإلخوة أن ذلك التلميذ لن ميوت        
 فما شأنك، هذا التلميذ هو الذي يشهد ذه األمـور           ن يبقى حىت أرجع    أ لو شئت : ، بل قال   ميوت

 .٢) نعلم أن شهادته حق١وقد دوا هنا، وحنن
                                                   

بة هذا اإلجنيل إىل يوحنا بن زبدي احلواري         هذه العبارة من إجنيل يوحنا من األمور اليت جعلت احملققني من النصارى يشككون يف نس               ١
، وهو ما جعل أولئك احملققني يذهبون إىل أن مؤلف هذا اإلجنيل أكثر من شخص واحـد                  " وحنن نعلم " كالم هنا بصيغة اجلمع     إذ ال 

لذي وردت فيه    آخر إصحاحات إجنيل يوحنا وا     -وعلى فرض أن املؤلف األصلي هو يوحنا بن زبدي فإن اإلصحاح احلادي والعشرين            
إن الترمجة املسكونية للكتاب املقدس حتدد أن غالبية النقاد ال تأخذ           : (  من إضافات أولئك التالميذ، يقول موريس بوكاي       -هذه العبارة 

بالفرض القائل بتحرير قام به يوحنا بن زبدي ، وإن كان ذلك احتماالً غري مستبعد برغم كل شيء ، ولكن كل شيء يدفع لالعتقاد                        
فيحتمل أن اإلجنيل بشكله الذي منلكه اليوم قد نشر بواسطة تالمذة املؤلف            : "  النص املنشور حالياً ينتمي إىل أكثر من كاتب واحد         بأن

كوملان أن اإلضافات الالحقة واضحة يف هذا اإلجنيل         . ويعتقد أ "....  كما أضافوا وال شك بعض احلواشي      ٢١الذين أضافوا اإلصحاح    
دراسة الكتـب املقدسـة     ") أحد التالميذ وقد أضاف أيضاً بعض اللمسات إىل منت اإلجنيل         "يعتقد أنه من عمل       و  ٢١مثل اإلصحاح   

 .بتصرف يسري) ٩١(ص
 ٢٤ -١: ٢١يوحنا ٢
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 مدى ما فيها من اختالف يف        ، ويتضح للقارئ   هذه هي روايات األناجيل حول قيامة املسيح      
 :، ميكن ذكرها فيما يلي أمور رئيسة

 :عدد النسوة الاليت كن عند القرب/ أوالً
 .مرمي اجملدلية ومرمي األخرى، واألحرى أا مرمي أم يعقوب: فمىت يذكر أما اثنتان 

 .مرمي اجملدلية ومرمي أم يعقوب، وسالومة:  ومرقس يذكر أن ثالثة نسوة

 إذ رجعن من القـرب أخـربن        (: ولوقا مل يذكر من هن أوالً ولكنه عاد فأشار إليهن بقوله            
خربن الرسل بذلك هن مرمي اجملدلية      أ، وكانت اللوايت     ذه األمور مجيعاً  األحد عشر واآلخرين كلهم     

 وهذا يدل على أن عدد النسوة كـان          ، ١) ، واألخريات اللوايت ذهنب معهن     ويونا ومرمي أم يعقوب   
 .مرقس أكثر مما ذكر مىت و

 .وأخرياً يذكر يوحنا مرمي اجملدلية وحدها يف تفاصيل ختتلف عما ذكره اآلخرون

، ونقل عـن األب      قد ذكر موريس بوكاي هذه االختالفات بني األناجيل يف هذه النقطة          و
 :روجي كالماً ذا الصدد، يقول بوكاي

أمثلـة علـى االخـتالط      ) ١٨٢ص( ويعطينا األب روجي يف كتابه مقدمة إىل اإلجنيـل          (
 : والفوضى والتناقض اليت تسود هذه الروايات فيقول

، فليس هنـاك إال       قائمة النساء اآلتني إىل القرب     ٢ناجيل الثالثة املتوافقة   ال تتطابق متاماً يف األ    
، ولكنها تتحدث بضمري اجلماعة كما لو كانت هلـا           امرأة واحدة يف إجنيل يوحنا وهي مرمي اجملدلية       

 أما يف إجنيل مىت فمالك هو الذي يعلن للنساء أن            ، ٣"ال نعرف أين وضعوه   : " رفيقات، فهي تقول  
 .٤)ن املسيح باجلليل، ولكن املسيح بعد حلظة يقابلهن على مقربة من القربسريي

 

                                                   
 ١٠: ٢٤لوقا ١
 .يقصد ا أناجيل مىت ومرقس ولوقا ٢
اشر النسخة تنبه إىل ما ذكره األب روجي فعدل يف          ، ولعل ن  " وال أدري أين وضعوه   : "  ، ويف النسخة اليت اعتمدا       ١٣: ٢٠يوحنا ٣

 .الرواية
 )١٢١(دراسة الكتب املقدسة ص٤
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 :املبشر الذي رأته النسوة عند القرب/  ثانياً
حول من بشر النسوة عند القرب بقيامة املسيح فمىت يذكر أنه مـالك بـشر               هناك اختالف   

 يلبس ثوباً أبيض ، يذكر لوقا       النسوة ، ويوحنا يذكر أما مالكان ، فيما يذكر مرقس أنه كان شاباً            
 .أما رجالن يلبسان ثياباً براقة

فاالختالف أوالً يف ماهية هذا املبشر ، هل كان رجالً أم مالكاً ، مث يف العدد هـل كـان                    
 .واحداً أم اثنني

 

 :موقف النسوة الاليت رأين املسيح/ ثالثاً
فبينما يـذكر    -ذكر األناجيل    كما ت  -خيتلف موقف النسوة الاليت رأين املسيح عقب قيامته       

 وتكلم إليهما انطلقتا مسرعتني لتبشرا بقية التالميـذ   للتني قابلهما املسيح عقب قيامته    مىت أن املرأتني ا   
خفن مما حدث يف القرب من       -  وهن ثالث منهن مرمي اجملدلية     - ، يذكر مرقس  أن النسوة      خبرب القيامة 

، هذا أوالً مث ذكر بعد ذلك أن         ومل خيربن أحداً عن شيء    ،   رؤية املالك وتبشريه إياهن بقيامة املسيح     
 .املسيح ظهر ملرمي اجملدلية اليت سارعت بنقل اخلرب للتالميذ

سارعن بنقل اخلرب    - وعددهن أكثر من ثالث    –ويف الوقت الذي يذكر لوقا فيه أن النسوة         
ال يرد ذكر لغريهـا يف روايـة        ذ   أن مرمي اجملدلية هي من نقلت اخلرب ، إ          يوحنا يروي،   إىل التالميذ 

 .يوحنا

 

 أين التقى املسيح بالتالميذ؟/ رابعاً
اختلفت روايات األناجيل حول املكان الذي ظهر فيه املسيح للتالميذ جمتمعني ألول مرة بعد              

 حسب املوعد الذي ضربه املسيح نفـسه ملـرمي           ، ، فبينما يذكر مىت أن اللقاء كان يف اجلليل         قيامته
، ومل يكن عـن      ، يذكر الثالثة اآلخرون أن اللقاء كان يف أورشليم         إبان لقائه ا بعد القيامة    اجملدلية  

 . بل ذكروا أن التالميذ كانوا جمتمعني يف بيت وظهر املسيح بينهم فجأة ،موعد سابق

 

 :عدد مرات ظهور املسيح للتالميذ/  خامساً
 وقد ذكرت كـذلك يف سـفر        ،  تضارب كبري بني األناجيل     اختالف و  وهذه النقطة فيها  

 : النحو التايلأعمال الرسل ، ويف بعض رسائل بولس ، وميكن سرد االختالفات بني رواياا على
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جملدلية ومرمي األخرى   ، أوهلما ظهوره ملرمي ا      ظهورين للمسيح بعد قيامته    ذكر: إجنيل مىت ) ١
 .م يف اجلليلوالظهور اآلخر كان للتالميذ األحد عشر حسب املوعد الذي ضربه هل

 :ذكر ثالثة ظهورات للمسيح بعد قيامته ، وكانت على النحو التايل: إجنيل مرقس) ٢

 .ظهر أوالً ملرمي اجملدلية -

، وبدورمها أوصال اخلرب إىل بقية التالميـذ   ثنني من التالميذ يف طريق إحدى القرى ال مث -
 .ولكنهم مل يصدقومها

 .لى عدم تصديقهم التلميذين اللذين رأياه آنفاًوخبهم علألحد عشر ، حيث   وأخرياً-

 :ظهورين للمسيح بعد قيامتهذكر  :إجنيل لوقا) ٣

 . مرقس ، مع تفصيل يف رواية لوقا مل يعرض له مرقسمهاأوالً للتلميذين اللذين ذكر -

 .     مث ظهر ثانياً لألحد عشر ومعهم التلميذين يف أورشليم -

 :لمسيح بعد قيامتهورات لأربعة ظهذكر : إجنيل يوحنا) ٤

 .فأوالً ظهر ملرمي اجملدلية -

 . لبقية التالميذ مساء يوم القيامة يف أورشليم مث-

 .وبعد ذلك بثمانية أيام ظهر كذلك للتالميذ وهم جمتمعون يف بيت أحدهم -

 .أخرياً ظهر للتالميذ أيضاً عند شاطئ حبرية طربية املعروفة ببحر اجلليل -

يذكر لوقا يف سفر األعمال ظهور املسيح للتالميذ بشكل خمتلـف           : رسلسفر أعمال ال  ) ٥
، يذكر يف سفر األعمـال مـرات         ، فبينما يذكر يف اإلجنيل ظهورين للمسيح       عما ذكره يف  إجنيله    

 وخالل فترة أربعني يوماً بعد آالمـه        : (قول لوقا يف بداية سفر األعمال     ي ،   عديدة ظهر فيها املسيح   
 . ١)وأثبت هلم أنه حي برباهني كثرية قاطعة ، دةظهر هلم مرات عدي

مث ذكر بعد فترة طويلة من األحداث ظهور املسيح لبولس حيث كانت نقطة حتـول هـذا                 
، يقول لوقا يف اإلصحاح التاسع من سفر األعمال، متحدثاً عن بولس يف              األخري من العداء إىل الوالء    

 :  أورشليم حيث يضطهدونرحلته إىل دمشق القتياد املؤمنني باملسيح إىل

 إىل  وفيما هو منطلق إىل دمشق وقد اقترب منها ملع حوله فجأة نور مـن الـسماء فوقـع                 (
  من أنت يا سيد؟: ، فسألتضطهدين؟ شاول، شاول، ملاذا : األرض ومسع صوتاً يقول له

                                                   
 ٣: ١أعمال  ١
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 ، فقـال    ١، صعب عليك أن ترفس املناخس      أنا يسوع الذي أنت تضطهده    : فجاءه اجلواب 
ملدينة فيقال لك ما جيب أن      قم وادخل ا  :   ، فقال له   يارب ماذا تريد أن أفعل؟    :  رتعد ومتحري وهو م 
  .تفعله

؛ فقد مسعوا الصوت ولكنهم مل يروا أحـداً          وأما مرافقو شاول فوقفوا مذهولني ال ينطقون      
مـشق  ، فاقتادوه بيده وأدخلـوه إىل د       وعندما ض شاول عن األرض فتح عينيه فوجد أنه ال يبصر          

 .٢)حيث بقي ثالثة أيام ال يبصر وال يأكل وال يشرب

 

 :رواية بولس لعدد مرات ظهور املسيح للتالميذ) ٦
ذكر بولس يف رسالته األوىل إىل كورنثوس عدد مرات ظهور املسيح للتالميذ بشكل خمتلف              

 : ، يقول بولس متاماً عما ذكر يف مجيع األناجيل

أجـل  ، وهو أن املسيح مات من        ر ما كنت قد تسلمته     فالواقع أين سلمتكم يف أول األم      (
وأنـه ظهـر    ،  ، وأنه قام يف اليوم الثالث وفقاً ملا يف الكتـاب              وأنه دفن  خطايانا وفقاً ملا يف الكتاب    

، يف حـني     ، وبعد ذلك ظهر ألكثر من مخسمائة أخ معاً مازال معظمهم حياً            لبطرس مث لالثين عشر   
، وآخر اجلميع ظهر يل أنا أيضاً وكـأين          ، وبعد ذلك للرسل مجيعاً     ، مث ظهر ليعقوب    رقد اآلخرون 

 .٣)طفل ولد يف غري أوانه

  املـسيح بعـد قيامتـه       ات ظهـور  لعهد اجلديد فيما يتعلق بعـدد           هذه هي روايات ا   
، يقـول    ، ويعتربها النقاد من أكثر الروايات املتضاربة يف العهد اجلديد          واألشخاص الذين ظهر هلم   

 :بوكاي نقالً عن األب روجي يف التعليق على هذه النقطةموريس 

أما يوحنا فيقول   ... والواقع أن لوقا ال يشري إال إىل ظهور املسيح ثالث مرات بعد قيامته            " (
إذن ... ، مث يف املرة الثالثة يظهر بالقرب من البحرية إنه ظهر مرتني على مثانية أيام مبجمع بيت املقدس    

                                                   
واملراد ) ٤٨٣(مجع منخس وهو قضيب طويل يف رأسه مسمار ينخس به احليوان، انظر تفسري كلمات الكتاب املقدس ص                : املناخس ١

 .أعدائهابه صعوبة مواجهة دعوة املسيح اليت كان بولس من ألد 
 رواها لوقا على لسان بـولس بوجـه         ٢١ -١: ٢٢، وقد رويت هذه احلادثة على أوجه خمتلفة ففي سفر األعمال          ٩ -٣: ٩أعمال   ٢

خمتلف عما ذكره هنا ، والغريب أن بولس يف رسائله مل يذكر الواقعة بالتفصيل الذي يذكره ا لوقا ، بل يشري  إشارات دون تفصيل                         
  ٢٤: ١٥: ١انظر رسالة بولس إىل غالطية.  وقعت بعد اهتدائه بروايات ختتلف عما يذكره لوقا عنه ويذكر األحداث اليت

 ٨ -٣: ١٥كورنثوس ١ ٣
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  من هـذه   ٢ويستبعد املعلق  ،   ١" فإنه يتحدث عن مرة واحدة لظهور املسيح باجلليل        ىباجلليل، وأما مت
 .٣")قد كتبت بقلم آخر" ألنه يعتقد أا الدراسة خامتة إجنيل مرقس اليت تتحدث عن ظهور املسيح

ل األناجيل كما   خمتلف عن ك  أما ما ذكر يف رسالة بولس عن ظهور املسيح بعد القيامة فهو             
وكل هذه األمور تتناقض مع اإلشارات إىل ظهور املسيح احملتواة يف رسالة بـولس               (: يقول بوكاي 

إذ يقول إنه قد ظهر ألكثر من مخسمائة شخص يف وقـت            ) ٧ -٥: ١٥(األوىل إىل أهل كورنثوس   
 .٥) ولكل احلواريني، دون أن ينسى نفسه٤واحد وجلاك

 حادثـة ظهـور     تقد ذكر  -املنسوب إىل لوقا   -إىل ذلك أن رواية سفر األعمال       ويضاف  
، ومع ذلك يعد  ، بل اكتفى باإلشارة إىل ذلك  ه بولس  ، وهذا ما مل يصرح ب      املسيح لبولس بالتفصيل  
 :، يقول بوكاي الذي كتب شهادته ونقلهابولس الشاهد الوحيد

إن هناك تناقضاً بني رواية أعمال الرسل وهي من تأليف لوقا املبشر عن ظهـور املـسيح                 (
ما يقوله لنا بولس عن ذلك بشكل مـوجز، لقـد أدى هـذا إىل أن يـشري األب                   وبني  ،  لبولس  

 إىل أن بولس هو الشاهد املعاين الوحيد علـى          ..اإلميان بالقيامة وبعث اإلميان   :  يف كتابه  ..كانينجسر
 ، لكنه ال يتحدث أبداً عـن مقابلتـه          ٦الذي يصل بصوته إلينا مباشرة عرب ما كتب       ،  قيامة املسيح   
 بل أكثر من ذلك    ..  شديدة التحفظ   هذا إذا استثنينا ثالث إشارات     -ع املسيح بعد قيامته   الشخصية م 

 .٧)أنه مينع نفسه من وصف هذه املقابلة

، وذلك يف القصة اليت      وهناك نقطة مهمة يشري إليها بوكاي يف روايات الظهور بعد القيامة          
، إذ كان اللقاء على      والتالميذ قبيل صعوده  أوردها يوحنا يف آخر إجنيله عن اللقاء األخري بني املسيح           

ي ، فريى بوكـا     بتكثري السمك الذي اصطادوه    أجرى هلم املسيح معجزةً   حيث  شاطيء حبرية اجلليل    

                                                   
يف تعداد األب روجي ملرات ظهور املسيح يستبعد يف كل مرة ظهور املسيح ملرمي اجملدلية أو النسوة، ويعدد فقط ظهـوره للتالميـذ                        ١

 وبني ما يـذكره     - حيث احتسبت ظهور املسيح للمجدلية     -ف بني ما ذكرته من عدد مرات الظهور       جمتمعني، لذلك يالحظ االختال   
 .األب روجي

 .يقصد األب روجي ٢
 )١٢١(دراسة الكتب املقدسة ص ٣
    انظـر ص  . وقد سبق إيراد ذلك يف ترمجة يعقوب بن زبدي          . الصيغة الفرنسية السم يعقوب الذي ذكره بولس يف رسالته          : جاك   ٤
 )٥( هامش )١٥٥ (
 )١٢١(دراسة الكتب املقدسة ص ٥
 ليس هناك كاتب للعهد اجلديد يستطيع أن ينسب لنفسه مثل هذه الصفة: يقول بوكاي هنا يف اهلامش ٦
 )١٢٢(دراسة الكتب املقدسة ص ٧
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 لوقا يف اإلصحاح اخلامس من إجنيله حـول         أن هذه القصة ليست سوى تكرار للحادثة اليت ذكرها        
 :   ي، يقول بوكا١إجراء املعجزة نفسها يف حياة املسيح

اإلصحاح -أما فيما خيص التناقضات بني لوقا ويوحنا فلنذكر أن احلدث الذي يرويه يوحنا            (
    عن ظهور املسيح للصيادين بعد قيامته علـى شـاطئ حبـرية طربيـة              -١٤إىل  ١ اآليات من    ٢١

، ليس إال رواية معـادة لـنفس         حىت إم ال يستطيعون محله    ،  وحصوهلم بعد ذلك على مسك كثري       
إىل ١اآليات من   :اإلصحاح اخلامس   -سيح يف رواية لوقا   عجزة الصيد بنفس املكان يف حياة امل      حدث م 

٢)-١١. 

  

، وما ذكره النقاد عما فيها مـن         هذه هي روايات أحداث القيامة كما وردت يف األناجيل        
 املتناقـضة وردت شـهادات      ، وعلى هذه القضية القائمة على هذه الروايات        التضارب واالختالف 

بت إىل احلواريني يف العهد اجلديد ، يشهدون فيها على صدق عقيدة قامت على أساس متنـاقض                 نس
 . متضارب ، هذه الشهادات هي ما سأناقشه يف املطلب التايل

 

                                                   
 .من هذا البحث) ٨٩(مر ذكر هذه القصة ، انظر ص ١
 ) ١٢٢(دراسة الكتب املقدسة ص ٢
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 املبحث الثالث
 ادات احلواريني على القيامةشه

 

ـ  تعترب شهادة احلواريني على قيامة املسيح         دة ، ألنمن أقوى ما يتشبث به مثبتو هـذه العقي
 وشهادم هي أقوى مـن أي شـهادة         ،  لتلك األحداث   هم الشهود املعاينون واملعاصرون    احلواريني
 .أخرى

 يقـول   ولئن كانت النصوص املقدسة تطالب بشاهدين أو ثالثة فهاهنا اثنا عشر شـاهداً ،             
  :- مؤلف حماضرات يف علم الالهوت النظامي-هنري ثيسن

، بـل جيـب    فائقة وغري العادية لقوة اهللا من الشواهد العاديـة     إننا ال نستنتج التجليات ال     (
، وهي تتطلب ثالثة أمور ضرورية لتصري شهادة جديرة          تأسيسها على أسس أخرى من بينها الشهادة      

، ومـن     وأن يكون عدد الشهود كافياً      ، جيب أن تأيت الشهادة من املصدر األصلي املوثوق به        : بالثقة
 .ذوي السمعة احلسنة

أي أـم مل    ... ، فهم يشريون مراراً إىل أم شهود عيـان          أوىف الرسل هذه الشروط    وقد
 .يؤسسوا تعليمهم على تقارير اآلخرين

: ١٥كـو ١[مث إن الكتاب املقدس يؤكد وجود أكثر من مخسمائة شخص رأوا الرب املقام            
 ٢]٦: ١٧تث [هادة وكان العهد القدمي يطالب بشاهدين أو ثالثة على األقل حىت تقوم الش            -١]٨ -٣

أما عن شخصية الشهود فيكفي أن نقول إنه ال الكتاب املقدس وال أي خصم شريف قد هـاجم                  ...
، فلم يكن لدى الرسل دوافع خفية إلعالن البشارة مبثـل هـذه احلقيقـة                الشهود ألسباب أخالقية  

 آمن حني رأى املسيح     ، بل ومن شك من التالميذ      ، فقد نادوا بقيامة املسيح خماطرين حبيام       العجيبة
 .٣)، ليبشروا بال كلل بقيامة املسيح املقام

، بوصفها   ويرى وليم باركلي أن حمور تعليم احلواريني بعد املسيح إمنا كان موضوعه القيامة            
، يقول باركلي يف حديثه عـن سـفر          احلادثة اليت أعادت إليهم إميام ومحاسهم يف الوالء للمسيح        

  :-أعمال احلواريني وتعاليمهم الذي حموره –األعمال 

                                                   
 )٣٩١( يشري إىل نص بولس يف الرسالة األوىل إىل كورنثوس ، وقد مر إيراده ص ١
ال تقتله إال بعد أن تقوم عليه شهادة اثنني أو ثالثة ، وحيظـر أن               : ( يشري إىل ما ورد يف سفر التثنية يف عقوبة من عبد اآلهلة الباطلة               ٢

 ).تقتل مبوجب شهادة واحد فقط
 )٤١٩ -٤٢٨( النظامي صحماضرات يف علم الالهوت  ٣
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 وسفر األعمال ينرب بوضوح على أن قيامة املسيح هي الربهان الذي ما بعده برهان على أن                 (
 .يسوع هو يف احلقيقة الفىت املختار، لذلك يلقب سفر األعمال بإجنيل القيامة

مت ون قيامة ملا قا   وبالنسبة للكنيسة األوىل كان للقيامة األمهية األوىل، وجيب أال ننسى أنه بد           
وعندما كان التالميذ جيعلون القيامة حمور مواعظهم فقـد كـانوا           الكنيسة املسيحية على اإلطالق ،      

، تبددت أحالمهم وأسـدل      ، فبعد الصلب كانوا مشتتني مهزومني      يشهدون باختبارهم الشخصي  
   تلـئني محاسـاً وثقـة     ، ولكن القيامة غريت كل هذا فأصبح اليائسون أناساً مم          الستار على حيام  
 .١)وأصبح اجلبناء أبطاالً

 وفيما  يها ، وبناء على ذلك يقيم مثبتو عقيدة القيامة أمهية كربى على شهادات احلواريني عل            
 .يلي سرد هلذا الشهادات كما وردت يف العهد اجلديد

 

 :الشهادات الواردة يف سفر األعمال/  أوالً
اليت كان يركز   خطب بطرس ومواعظهيفر األعمال   تتركز شهادات احلواريني الواردة يف سف     

 .٢قيامة املسيح من األموات، ومن بينها عقيدة  فيها على أهم عقائد الرسالة الناشئة

      :وقد تكررت شهادات بطرس يف خطبه التالية

، بعد حلول الروح القدس على أتباع املسيح، فقد         ٣ خطبته األوىل اليت ألقاها يوم اخلمسني      )أ
 :يف خطابه للمجتمعنيجاء 

إن يسوع الناصري رجل أيده اهللا مبعجزات وعجائب        : فيا بين إسرائيل امسعوا هذا الكالم     ( 
وعالمات أجراها على يده بينكم كما تعلمون، ومع ذلك فقد مسح اهللا وفقاً ملشيئته احملتومة وعلمـه                 

أقامه من بـني األمـوات ناقـضاً         ولكن اهللا    يه وتصلبوه وتقتلوه بأيدي األمثة ،     السابق أن تقبضوا عل   
كنت أرى الـرب    : " ، فما كان ميكن للموت أن يبقيه يف قبضته ؛ فإن داود يقول فيه              أوجاع املوت 

، حىت إن جسدي سريقد على       ؛ لذلك فرح قليب ولل لساين      أمامي دائماً فإنه عن مييين لئال أتزعزع      
دك القدوس ينال منه الفساد، هـديتين       رجاء ألنك لن تترك نفسي يف هوة األموات، ولن تدع وحي          

 ٤"سبل احلياة وستملؤين سروراً برؤية وجهك

                                                   
 ) ٤٧( ص- سفر األعمال- تفسري العهد اجلديد ١
 من هذا البحث) ١١٥(سبق احلديث عن خصائص الوعظ يف العهد الكنسي األول وحماوره، انظر ص ٢
 .من هذا البحث) ١١٧( انظر هذه اخلطبة ص ٣
وستملؤين سروراً : ( بدالً من)  ميينك مسرات أبديةفإن ملء البهجة يف حضرتك ويف: (، ويف نص املزمور عبارة     ١١ -٨: ١٦مزمور ٤

 .املذكورة يف نص سفر األعمال) برؤية وجهك
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، وقربه مازال عندنا حـىت        أيها اإلخوة دعوين أقول لكم صراحة إن أبانا داود مات ودفن          
  ؛ ألن داود كان نبياً وعارفاً أن اهللا أقسم مييناً بأن جييء املسيح من نسله وجيلس علـى عرشـه                    اليوم

لم عن قيامة املسيح كما رآها مسبقاً فقال إن نفسه مل تترك يف هوة األموات، وإن جسده مل                  فقد تك 
 .١)، وحنن مجيعاً شهود لذلك ، فيسوع هذا أقامه اهللا من املوت ينل منه الفساد

 : تعليقاً على موعظة بطرس - مؤلف كتاب برهان يتطلب قراراً-يقول جوش مكدويل

، حىت إنه لـو انتفـت القيامـة          اخلمسني على حقيقة القيامة    لقد بىن بطرس موعظته يوم       (
 :لسقطت العقيدة املسيحية كلها، ويوضح بطرس أن القيامة

  توضيح ملوت املسيح-١

 . حتقيق للنبوات عن املسيا املخلص اآليت-٢

 . شهد ا الرسل مجيعاً-٣

 . سر انسكاب الروح القدس-٤

 .ح امللك شهادة على مكانة يسوع الناصري كاملسي-٥

 فبنـاء    ،  كل ما قاله بطرس عن املسيح يعتمد ويقوم على حقيقة القيامة                وهكذا نرى أن  
 .٢)املوعظة املسيحية األوىل مؤسس على القيامة

، حني شفى كـسيحاً كـان       ٣ يف خطبته يف اهليكل    كررت شهادة بطرس على القيامة    ت)  ب
 : خاطبهم بطرس فكان مما قالهجيلس بباب اهليكل فلما تعجب من يف اهليكل مما فعله

ملاذا تتعجبون مما حدث؟ وملاذا حتدقون إلينا كأننا بقدرتنا أو بتقوانا جعلنـا         : يا بين إسرائيل  (
، الذي أسـلمتموه     هذا الرجل ميشي؟ إن إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب إله آبائنا قد جمد فتاه يسوع             

وطلبتم  ،    أن يطلقه، أنتم أنكرمت القدوس البار      أنتم للموت وأنكرمتوه أمام بيالطس يف حني كان يريد        
، وحنن شهود لـذلك       ولكن اهللا أقامه من بني األموات       ،  وقتلتم واهب احلياة   ٤العفو عن رجل قاتل   

، فاإلميان بيسوع هو الذي      وبفضل اإلميان بامسه أعاد امسه القوة إىل هذا الرجل الذي ترونه وتعرفونه           
 .٥)هد منكم مجيعاًأعطاه  هذه الصحة الكاملة مبش

                                                   
 ٣٢ -٢٢: ٢أعمال ١
 ) ٢٢٨( القاهرة، الطبعة الثالثة، بدون تاريخ، ص–دار الثقافة : جوش مكدويل ترمجة القس منيس عبد النور، ط: برهان يتطلب قراراً ٢
 . من هذا البحث)١٢٢( انظر هذه اخلطبة يف ص ٣
 كما يعتقد النصارى وترويـه      -يشري إىل باراباس السجني الذي أطلق بيالطس سراحه بعد أن خري اليهود بني إطالقه وإطالق املسيح                ٤

 ٢١ - ١٥: ٢٧ انظرمىت-األناجيل
 ١٦ -١٢: ٣أعمال ٥
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مثة شهادة ثالثة لبطرس يف سفر األعمال يركز فيها بشدة على أمهيـة شـهادته وبقيـة                 ) ج
 : وهو يتحدث عن املسيح١، يقول يف عظته يف بيت كرنيليوس احلواريني على القيامة

، وقد قتلوه حقاً معلقاً علـى         وحنن شهود على كل ما قام به يف بالد اليهود ويف أورشليم            (
، وجعله يظهر ال للشعب كله بل للشهود الـذين           ، ولكن اهللا أقامه من املوت يف اليوم الثالث         شبةخ

، مث أمرنا أن نبشر      ، لنا حنن الذين أكلنا وشربنا معه بعد قيامته من بني األموات            اختارهم اهللا من قبل   
 . ٢)شعبنا به

، يقول مىت هنري     كيزاً شديداً  على شهادة احلواريني على القيامة تر       األخري يركز هذا النص  و
 :يف تفسريه هلذا النص

، ومل يكونوا شهوداً مجعتهم الصدفة بـل          ثبتت قيامة املسيح أمام عدد كاف من الشهود        (
، بل أجروا معه حمادثات  كـثرية         ، ومل يروه كلمحة خاطفة وبشكل عابر       شهود سبق اهللا فانتخبهم   

، وليس هذا فحسب بل رأوه دون أي         يامته من األموات  ، بل إم أكلوا وشربوا معه بعد ق        وصرحية
 . ٣)، حىت إم أكلوا وشربوا معه ، وتكلم معهم بطريقة عادية للغاية خوف أو ذعر

 

  ٤هذه هي مجلة الشهادات اليت أوردها سفر األعمال منسوبة إىل بطرس حول قضية القيامـة              
 ، إال يف نص واحد ، ذُكرت فيه شهادة          وال يذكر سفر األعمال شهادات أخرى لغريه من احلواريني        

  :احلواريني مجيعاً ، جاء يف سفر األعمال

 .٥)وكان الرسل يؤدون الشهادة بقيامة الرب يسوع، وقوة عظيمة تصحبها(

 

                                                   
 .من هذا البحث) ٤٠٦( انظر عظة بطرس وقصته مع كرنيليوس ص ١
 ٤٢ -٣٩: ١٠أعمال  ٢
 )٨٥/ ٢(التفسري الكامل للكتاب املقدس ٣
وقد أوردت سابقاً موقف النقاد من هذه اخلطب املنسوبة إىل بطرس يف سفر األعمال ، واستبعادهم هذه النسبة ، انظر مـا سـبق                         ٤
 ).١٢٧(ص
 ٣٣: ٤أعمال  ٥
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 :١شهادات رسائل الرسل/ ثانياً
إن املالحظ على الشهادات املنسوبة إىل احلواريني حول قضية قيامة املسيح من األمـوات يف               

لعهد اجلديد أن مجيعها ورد على لسان بطرس ، فقد سبق القول يف شهادات سفر األعمال بأن كل                  ا
ما ورد يف السفر من شهادات إمنا ذكر منسوباً إىل بطرس ، ومل تذكر إال شهادة واحدة منسوبة إىل                   

 .احلواريني مجيعاً

ان بطرس يف رسالته    وكذلك احلال يف رسائل الرسل ، فلم يرد ذكر هلذه القضية إال على لس             
 .األوىل ، فقد نسب إليه كالم عن قضية القيامة وربطها بالصلب والفداء

  : جاء يف رسالة بطرس األوىل

، وهو حيكم على كل إنسان حسب أعمالـه دون احنيـاز             وما دمتم تعترفون باهللا أباً لكم     (
 دفع الفدية ليحرركم من سـرية       ، واعلموا أنه قد    فاسلكوا يف خمافته مدة إقامتكم املؤقتة على األرض       

         ، وهذه الفدية مل تكـن شـيئاً فانيـاً كالفـضة             اليت أخذمتوها بالتقليد عن آبائكم     حياتكم الباطلة 
، ومع   ، دم املسيح ذلك احلمل الطاهر الذي ليس فيه عيب وال دنس            ، بل كانت دماً مثيناً     أو الذهب 

ل تأسيس العامل فهو مل يعلنه إال يف هـذا الـزمن األخـري              أن اهللا كان قد عني املسيح هلذا الغرض قب        
 باملسيح الذي أقامه من املوت، وأعطاه اجملد حىت يكون اهللا غايـة             ٢لفائدتكم أنتم الذين تؤمنون باهللا    

 .٣)إميانكم ورجائكم

 :وجاء يف موضع آخر من رسالته املذكورة

، فإن   ملوا وأنتم تفعلون اخلري ال الشر      فإن كان اهللا يريد لكم أن تتأملوا فمن األفضل أن تتأ           ( 
، فمع أنه هو البار فقد تأمل من أجلنا حنـن            املسيح نفسه مات مرة واحدة لكي حيل مشكلة اخلطايا        

 .٤)، فمات جبسمه البشري مث عاد حياً بالروح  املذنبني

 

 

 

                                                   
نا مرة أخرى الحتوائها على شهادات يالحظ أن هذه الشهادات املذكورة هنا قد تكررت يف مبحث الصلب والفداء ، وقد أوردا ه           ١

 .القيامة ، ومل أجتزئ منها الشواهد فقط ألن ذلك من شأنه أن يبتر النص وجيعل املعىن غامضاً
 )أنتم الذين به ، تؤمنون باهللا الذي أقامه من األموات: ( هكذا يف النسخة اليت اعتمدا ، ويف نسخة دار الكتاب املقدس  ٢
 ٢١ -١٧: ١رسالة بطرس األوىل  ٣
 ١٨ -١٧: ٣رسالة بطرس األوىل  ٤
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 املبحث الرابع
  قضية القيامةحولآراء نقاد النصارى 

 

يامة املسيح من األموات واعتبارها التعليم األساسي يف النـصرانية             بالرغم من أمهية عقيدة ق    
 وبالرغم من أن النصرانية كلها بعقائدها وشرائعها مل تكن لتقوم           - كما سبق إيراد ذلك عن قائليه      –

 بالرغم من ذلك كله فإن فريقاً       - كما سبق عن معتقديه    –وتبقى من دون قيامة املسيح من األموات        
 يرى يف تلك القضية الرؤية املؤصلة املدافعة عنها ، بل خيالفون تلك الرؤية ويتجهون               من النصارى ال  

 :اجتاهاً آخر يتمثل يف نقد القضية ، وهذا النقد ختتلف جوانبه

فهناك من ينتقد النصوص املؤصلة لعقيدة القيامة يف العهد اجلديد ، يف إطـار النقـد العـام           
 .١نب من نقد هذه النصوص من وجهة نظر بعض النقادلنصوص األناجيل ، وقد سبق إيراد جا

 القضية ذاا من حيث أصالتها وبعدها العقـدي         - إىل جانب النصوص   –وهناك من ينتقد    
 .واآلثار اليت ترتبت عليها يف النصرانية

ومن أكثر من عين باجلانب الثاين الناقد النصراين شارل جنيرب ، حيث عرض لعقيدة قيامـة                
 .وات وناقشها مناقشة علمية دقيقةاملسيح من األم

ويرتكـزون يف   ،   من انتقد النصرانية اليت يعتنقها النصارى اليـوم          و يعترب  جنيرب من أشهر     
، فله رؤية خاصة ونقد حر يعتمد على احلقائق التارخيية والرأي            اعتقادهم على نصوص العهد اجلديد    

 .عن رأي مثبتيها املدافعني  رأي خيتلف فيها وبالنسبة لعقيدة القيامة فله .الشخصي

فريى جنيرب بداية أن روايات القيامة يف أساسها ال تنسجم عناصرها كوحـدة موضـوعية               
وآمنوا ا ، مث نقلوها لغريهم      ، وأن أساس هذه العقيدة رؤى رآها احلواريون          تارخيية ميكن الوثوق ا   

 :يقول

 عيسى لتبدو للمؤرخ الناقد نوعاً من       إن روايات اإلجنيل اليت وصلت إلينا واليت تتعلق ببعث        (
 قد بنيت على ذكريات مبهمة وتفاصيل متعارضـة مث علـى             ، اإلنشاءات اليت ال تنسجم عناصرها    

، ولكن ما أساس هذه املـسألة؟ إذ ال بـد وأن             ٢حكايات قدمية من تلك اليت تعودها العامل الشرقي       
 .يكون هناك شيء بالذات قد أثار احلديث عنها

                                                   
 . وما بعدها )٣٨٨(انظر آراء موريس بوكاي املتقدمة ص ١
 ماتـت فـداء   ساطري الشرقية اليت تتحدث عن آهلةيشري جنيرب إىل العالقة بني عقيدة قيامة املسيح من األموات لدى النصارى وبني األ            ٢

 . بتفصيل أكثر بعد فقراتيرب إىل ذلك خلطايا أممها مث قامت من األموات ، وسيشري جن
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وتلـك   ،   ١ما يبدو على أرجح االحتماالت رؤيا رآها بطرس تلتها رؤى مجاعية          أساسها في 
 .٢)ظاهرة هلا أمثلة أخرى يف تاريخ األديان

وليس أساسها  ،  وإذ يرى جنيرب أن أمثال هذه الرؤى من احلواريني هي أساس مسألة القيامة              
فعة قوية تعيـد إلـيهم إميـام        ، فإنه يعزو هذه الرؤى إىل حاجة احلواريني إىل د          قضية تارخيية ثابتة  

 :، يقول جنيرب ومحاسهم الذي تبدد مبوت أستاذهم

 خاب  وا من القدس يف رعب وحرية بعد أن        وجيب أال ننسى أن أصحاب عيسى وإن رحل        (
مل   فلعلـهم   ، ٣، وبعد أن نزلت م الضربة العنيفة املفاجئـة القاصـمة آلمـاهلم             ما كانوا يتوقعونه  

، فلمـا    ، وكان إميام بصدق عيسى مع ذلك أقوى من تـرددهم           ستسالميستسلموا لليأس كل اال   
انتهت الفترة األوىل من االضطراب ورجعوا إىل تلك البيئة اليت عاشوا فيها معه واستمعوا إليه عـاد                 

  .٤تأثري حديثه قوياً بالغ القوة وخاصة بالنسبة إىل بطرس

إن هم أقروا باختفائه إىل األبد      ، ف   كانت دعوة عيسى لديهم مرتبطة بشخص عيسى نفسه       
ز على فكرة واحـدة     ك، وتبلور إميام ور    كان ذلك إقراراً بالتخلي عن كل أمل هلم يف حتقق كلمته          

"  ، وال ميكن أن يكون موته ائيـاً        ال ميكن أن يكون عيسى قد تنكر لنا       : " ثابتة هي قوهلم ألنفسهم   
 لدى أمثال هؤالء السذج املتحمـسني يف أملـهم        -تركيزوكانت النتيجة احملتومة ملثل هذا التبلور وال      

، مث رآه مـن بعـده         أن يروا الرؤيا ويصدقوا ا، وهكذا قدر لبطرس أن يرى عيـسى            –وترقبهم  
   ، وسواء أرجع األمر إىل التـهيؤات واألحـالم          حواريون آخرون يف الصورة نفسها اليت وصفها هلم       

وهي أن الصيادين من أهل اجلليل مل يكونوا        :  فالنتيجة واحدة  أم إىل تفسري حمموم لظواهر حسية معينة      
 .٥)وحي اهللا، بل استسلموا كل االستسالم إىل ما ظنوه من  ليستطيعوا حتليل ما حدث هلم

                                                   
 ، والرؤى اجلماعية هي الـيت       ٥: ١٥كورنثوس١ و بولس يف     ٣٤: ٢٤لعله يقصد بالرؤيا اليت رآها بطرس تلك اليت أشار إليها لوقا           ١

  ) ٣٩١ -٣٩٠(ظهر فيها املسيح للتالميذ أكثر من مرة ، انظر ما سبق ص
 )٦٣(املسيحية نشأا وتطورها ص ٢
 .أحداث الصلببعد  ٣
ألن بطرس هو الذي توىل أمر اجلماعة بعد املسيح ، ويظهر أثر عقيدة القيامة لدى بطرس ظاهراً يف خطبه ومواعظه اليت سبق احلديث                     ٤

. ، وقد مر كذلك أن أكثر الشهادات املنسوبة إىل احلواريني يف العهد اجلديد قد ورد على لسان بطرس                  يف ترمجة بطرس     التفصيلي عنها 
  )٣٩٥(ظر ما سبق صان
وال يغب عن البال أن هذه الرؤية اليت يقدمها شارل جنيرب هو ما تنطق به نصوص األناجيل              ) ٦٤ -٦٣(املسيحية نشأا وتطورها ص    ٥

 .وتؤدي إليه
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 :ويزيد جنيرب األمر وضوحاً فيما يتعلق ذه الرؤى وما نتج عنها بقوله

 أو على األقل بأنه حي بروحه اليت         ،  وأدت الرؤى باحلواريني إىل االقتناع بأن عيسى حي        (
، وإذا مل يكن بني األموات فال        ، ولكن االقتناع بأنه حي يقتضي االقتناع بأنه مل يعد ميتاً           جمدها اهللا 
، وال نقول قد بعث جبسده الـذي ووري يف            يف أنه قد بعث    – يف نظر يهوديي هذا العصر       -جدال
فترضنا أن أصحاب عيسى مل يؤمنوا بادئ ذي بـدء          ، وإذا ا   ، ولكن نقول إنه بعث جبسد ما       األرض

، حيـث إن      فال نشك يف أم مل يستطيعوا احلفاظ على هذا املفهوم فترة طويلة            ١إال بالبعث الروحي  
 .٢التفكري الشعيب ال ميكنه أن يتمثل البعث إال يف صورة العودة الكاملة للحياة

ن يتقدموا ا تربيراً لفكرة بعث عيـسى        فضالً عن أن نصوصاً خمتلفة من الكتب اليت أرادوا أ         
 .، أو يف اليوم الثالث فرضت عليهم اإلميان بأنه خرج من قربه بعد ثالثة أيام من مواراته األرض

وعلى أساس عقيدة أصحاب عيسى هذه رسخت أسطورة البعث، مث منت وتطورت علـى              
 دعامة   اآلن مكتفني باإلشارة إىل أن      ، ولن نزيد هذه املسألة الثانوية تفصيالً       األخص يف ربوع اليونان   

 .٣)"لقد بعثه اهللا،  لقد رأيناه: " اريني الذين قالواعقيدة البعث هي تصريح احلو

هذا التـصريح كـان     (:، يقول  ويرتب جنيرب على هذا التصريح من احلواريني نتيجة وخامتة        
 قد خصه بدور أساسي يف       إن مل يكن    أخرج اهللا عيسى من عامل األموات      ملاذا: يفترض نتيجة وخامتة  

 حادث جلل يوشك أن يكون؟

، وأما الدور الذي     أما احلادث اجللل فال شك يف أنه هو حلول مملكة اهللا اليت وعد ا عيسى              
 .٤)اختص به األستاذ فال جدال يف أنه هو دور املسيح املرتقب

                                                   
ن األرواح  فكرة البعث الروحي كانت منتشرة لدى اليونان الذي كانوا يرون يف اجلسد عائقاً عن خالص الروح ، فكانوا يؤمنون بأ                    ١

 على الرغم من أن قـضية البعـث واملعـاد           - إال الصدوقيني منهم   -تبعث دون األجساد ، أما اليهود فكانوا يؤمنون ببعث األجساد         
 وجيعلون قيامة املسيح من األموات دليالً       –األخروي مل يرد عنهما سوى إشارات قليلة يف التوراة ، والنصارى يؤمنون بالبعث اجلسدي               

 خيالفون اليهود يف أن األخريين يعتقدون أن األجساد اليت ستبعث هي نفسها األجساد امليتة ، بينما يعتقد النـصارى أن                      لكنهم -عليه
و معجـم   ) ٢٦٦ – ٢٦٥/ ٦(دائرة املعـارف الكتابيـة    : انظر. األجساد املبعوثة هي أجساد متغرية لتالئم احلياة اجلديدة يف السماء         

إذا افترضنا أن أصحاب عيسى مل يؤمنوا بـاديء ذي بـدء إال بالبعـث               :" ، وقول جنيرب    ) ١٥٢ – ١/١٥١(املصطلحات الكنسية 
قد يكون معناه أن الفكرة اليونانية عن البعث الروحي قد تسربت إىل البيئة اليهودية آنذاك ، وإال فـإن اليهـود يف أغلبـهم                      " الروحي

 .يؤمنون بالبعث اجلسدي ومل ينكره إال الصدوقيون
هكذا مثالً نرى بعض الناس يف أثناء حياة عيسى يؤمنون بأنه ليس سوى يوحنا املعمـدان بعـث إىل         : ( لف هنا يف اهلامش   يقول املؤ  ٢

ولعل ذلك مما يعزز القول بأن بعث األجساد كان معلوماً يف البيئة اليهودية ، كما أن                ) -١٤: ٦ انظر إجنيل مرقس     -احلياة من جديد    
يها كان من بينها إحياء املوتى ، وهي معجزة تكررت أكثر من مرة ، وشهدها احلواريون ، فلـم                    اليت كان جير   معجزات املسيح   

 .تكن فكرة البعث اجلسدي بعيدة عن أذهام
 )٦٥ -٦٤(املسيحية نشأا وتطورها ص ٣
 )٦٥(املسيحية نشأا وتطورها ص ٤
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ن النصوص املنسوبة  يف نصني م ، وأنه يتركزمث يذكر جنيرب أساس عقيدة احلواريني يف القيامة  
 :، يقول إىل بطرس يف سفر األعمال

وهناك نصان من نصوص جمموعة أعمال الرسل يسمحان لنا حىت يومنا هذا بأن ننفـذ إىل                (
 :-٣٦ -٣٢: ٢-الشريان النابض لتفكري احلواريني يف هذا الصدد

 ". شهداءلقد بعثه اهللا وإنا مجيعاً على ذلك ، هذا املسمى بعيسى : " يقول النص األول

ليعلم سائر بيت إسرائيل علم اليقني أن اهللا قد جعل من           : " ويأيت الثاين مبغزى احلديث فيعلن    
 .١"هذا املسمى بعيسى الذي اضطهدمتوه سيداً ومسيحاً

وال جنرؤ هنا بطبيعة احلال على التصريح بأن هذا التعبري املنسوب إىل القديس بطرس تعـبري                
 ، حيث إن استخدام كلمـة سـيد        ، بل إننا نؤمن بعكس ذلك      إليهأصيل يرجع فعالً إىل من نسب       

 أي أن التعبري ينتمـي إىل       - توحي بأن الكاتب للنص كان ذا أصل يوناين أو ثقافة يونانية           "كرييوس"
 غري أن تقابل النصني مبا فيهما من تأكيد         -ة  يالنصوص اليت يتضح فيها أثر اجملتمع اليوناين على املسيح        

 .٢) نفساين حمققع واقعيتجاوب م

 :ويعلق جنيرب على كون القيامة هي العقيدة األساسية يف النصرانية بقوله

 ، وعلى أساس مـن هـذه         ولو مل يكن إميان احلواريني ببعث أستاذهم ملا كانت املسيحية          (
، ولكن هـل     إن عيسى لوال موته ملا دخل قط يف سجل التاريخ         : - انظر كتب هلاوسن   -الفكرة قيل 
 دفاع عن النظرية العكسية والقول بأن العقيدة األساسية للمسيحية تعتمد على هذا البعث؟ميكننا ال

، وال ميكن أن تضفي عليها املبالغة        إن لفكرة البعث من وجهة النظر العقائدية أمهية قصوى        
يف ، بل إنه ليبدو لنا من صراح احلق أن نتخذ عنواناً ثانوياً لكـل رسـالة                  شيئاً جديداً إال بصعوبة   

 العقيدة املسيحية األصيلة من تلك الكلمة اليت قاهلا القديس بولس يف أول رسالة له إىل أهل كورينثيا                
 .٣)"إن مل يكن املسيح قد بعث فإمياننا ال سبيل له" :  -١٧: ١٥-

أنه حىت لو نظرنا إىل األمر من الزاوية التارخيية البحتة فإنه قد ترتب على              أخرياً  ويرى جنيرب   
، وتسرب   ، أمهها انفصال النصرانية عن اليهودية      لقيامة وإميان احلواريني ا نتائج ذات خطر      عقيدة ا 

 :، يقول األساطري الشرقية ذات العالقة إىل الديانة اجلديدة

                                                   
 )١٢٢( جزء من خطبة بطرس يف اهليكل واليت سبق إيرادها ص ١
 )٦٦ -٦٥(ية نشأا وتطورها صاملسيح ٢
 )٦٦(املرجع السابق ص ٣

http://kotob.has.it



 ٤١٢

 ومن جانب آخر فإن املفكر إن هو حلل ظهور عقيدة املسيحية وانتشارها من وجهة النظر                (
 فبسببها أصبح اإلميـان بالـسيد        ،  بعث عيسى أقل شأناً وخطورة     التارخيية البحتة لن تبدو له فكرة     

عيسى أساس دين جديد مل يلبث أن انفصل عن اليهودية واختذ يف نظر الناس صورة الطريق اإلهلـي                  
 .حنو النجاة

وبسببها أيضاً  تسربت آثار األسطورة الشرقية القدمية اليت تدور حول فكرة إلـه ميـوت مث                 
 أو على األقل منـها      - ، تسربت إىل ضمري اجملتمعات املسيحية      ١حنو حياة اخللود  يبعث ليسري بأتباعه    

 فلم يلبث عيسى أن حتول ا من مسيح يهودي وشخصية حملية ال أثـر               -تلك املتأثرة بالفكر اليوناين   
علـى   ، إىل عيسى املسيح السيد واملنقذ ابن اهللا وخليفته           فيها للتراث اليوناين وال يفهمها أهل اليونان      

 على حد تعبري    ه اخلليقة كلها إكباراً وإجالالً ،     ، وتنحين ل   ، الذي يهتف بامسه سائر املؤمنني      األرض
القديس بولس ،  ومادام األتباع قد قبلوا مبدأ البعث يف إميام فلم يكن هلم بد من أن يبادروا بإعالء                    

 .٢)شأن هذا اإلميان وبإعادة تنظيمه

 

ح من األموات كما يعتقدها النصارى ، وهذه أقوال احملققني منهم           هذه هي عقيدة قيامة املسي    
فيما يتعلق ذه القضية من حيث نقد نصوصها وتأصليها واآلثار اليت ترتبـت عليهـا ، وصـلتها                  

 .باحلواريني من حيث شهادم عليها وبناء تعليمهم على أساسها

مناقشة جنيرب للقـضية أن     وقد تبني من العرض الذي عرضته هلذه النصوص ونقدها ، ومن            
هذه الشهادات قد قامت على أساس واٍه ، بل هي نفسها مل يكن هلا سند موثق ، وأن ما نسب إىل                     

 ال ميكن اجلزم إال بتعذر نسبته إليه ، لألسباب الـيت            - وهي معظم شهادات احلواريني    –بطرس منها   
 .ذكرت آنفاً

                                                   
 :هناك عدة أساطري شرقية تتحدث عن آهلة ميوتون مث يقومون ، ومن هذه األساطري ١
 األسطورة اهلندية القائلة بأن كرشنا قام من املوت وصعد إىل السماء جبسده ، وأثناء صعوده ظهر نور أضاء السماء واألرض وكانت -

هو ذا كرشنا صاعد إىل وطنه يف : "مساوية ، وكان ذلك النور كالنور الذي ظهر يوم مولده ، وقد شاهده الناس وقالواحوله أرواح 
 .السموات

 األسطورة البوذية القائلة بقيام بوذا من بني األموات وإزالة الكفن عنه وفتح باب القرب بقوة إهلية ، وصعوده جبسده إىل السماء بعدما -
 . زال أتباعه يعتقدون أم بصالم له يدخلون ملكوت السمواتأمت عمله ، وال

ئعة يف بالد الفرس واألرمن وآسيا  األسطورة الفارسية عن متراث املخلص ، وهو الوسيط بني اهللا والناس ، وكانت عبادته شا-
العقائد الوثنية يف :  انظر .تأمله نالوا اخلالص بمنه مات قتيالً مث قام من بني األموات ، ويعتقد أتباعه أألسطورة إصغرى ، وتقول اال

هـ ١٤١٠( القاهرة ، الطبعة األوىل–دار الصحوة : حممد عبداهللا الشرقاوي ، ط. د: حممد بن طاهر التنري ، حتقيق: الديانة النصرانية 
 )١٦١ – ١٥٧(ص) م١٩٨٩ -
 )٦٧ -٦٦(املسيحية نشأا وتطورها ص ٢
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 الفصل اخلامس
 عاملية دعوة املسيح 

 

 قصة بطرس وكر�يليوس: األولاملبحث. 
التعليق على قصة بطرس وكر�يليوس: املبحث الثا�ي. 
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 دـيمتـهـ
 

، مستندين يف ذلك إىل      سالة عاملية لكل األمم والشعوب     ر يعترب النصارى رسالة املسيح     
أخرى تشدد على تبعية رسالة     الذي تناقضه نصوص    ،  نصوص من العهد اجلديد تؤكد على هذا املعىن         

نه مل يأت بدين جديد وال شرع جديد ، بل برسالة خاصة إىل بـين               ، وأ   لرسالة التوراة  سيح  امل
ى يف حديثهم عن رسـالة املـسيح         نقاد النصار  ضبعبه  ، وهذا الرأي األخري هو ما يصرح        إسرائيل  
          بل جاء بوصفه نبياً      أنه جاء بدين جديد       حني يذكرون أن املسيح يف حياته كلها مل يذكر قط ،

 .من بين إسرائيل برسالة خاصة م
، فهـي      خمتلف عن حقيقة ما جاء بـه         ومع ذلك جند واقع النصرانية بعد عيسى      

 .، يبذلون قصارى جهدهم يف التبشري ا وإيصاهلا إىل كل املعمورة رسالة عاملية يف نظر أتباعها
  ١ن بيت إسـرائيل   ىل اخلراف الضالة م    قد قرر أنه مل يبعث إال إ       ولكن إن كان املسيح     

 فمن أين جاء النصارى بفكرة عاملية دعوة رسـالة           ، ٢وأنه مل يبعث بدين مستقل عن شريعة التوراة       
 جذور هذه القضية اليت ال يكاد اثنان من النصارى خيتلفان علـى أصـالتها           بدأت؟ ومن أين     املسيح
 ؟ اليوم

النصارى من خالهلا تأصيل فكرة     لعهد اجلديد جيد الكثري من النصوص اليت حياول         ل إن املتأمل 
، إىل نـصوص أخـرى      ٣ ، فمن نصوص تنسب هذا األمر إىل املسيح        عاملية دعوة املسيح    

، وبني   ، الذي يعترب مؤسس النصرانية اليت يؤمن ا غالبية النصارى اليوم           منسوبة إىل بولس الرسول   
 وإن مل يكن األمر لديهم كما هو -ىل احلواريني تأصيلهم هلذا القضيةهذا وذاك هناك نصوص تنسب إ     

 .ذه القضيةهل  قد أصلوا-سب نصوص العهد اجلديد حب-مإ إال -لدى بولس
 بني األمم هي قـصة      وقطب الرحى فيما ينسب إىل احلواريني من تعميم رسالة املسيح         

ا بطرس وكرنيليوس ، اليت ذكرها لوقا يف اإلصحاح العاشر من سفر أعمال الرسل ، وتدور أحـداثه                
 .حول بداية تعميد األمم بيد بطرس

                                                   
 .)سلت إال إىل اخلراف الضالة ، إىل بيت إسرائيلما أر: (٢٤: ١٥كما يف نص مىت ١
 .)ال تظنوا أين جئت أللغي الشريعة واألنبياء ، ما جئت أللغي بل ألكمل : ( ١٧: ٥كما يف نص مىت ٢
 يف قضية عاملية الدعوة قد ذكرت ضمن األحداث األخرية من حياة املسيح علـى               يالحظ أن هذه النصوص املنسوبة إىل املسيح         ٣

 وهي نصوص مل تصمد أمام النقد التارخيي والعلمي ، ومن هذه النصوص مـا               - حسب املعتقد النصراين   - أي بعد موته وقيامته    األرض
فاذهبوا إذن وتلمذوا مجيع األمم ، وعمدوهم باسـم اآلب  : ( جاء يف إجنيل مىت من قول املسيح لتالميذه يف آخر لقاء له م بعد قيامته     

 ، وقد أكد النقاد أن هذا النص ال ميكن أن يكون أصيالً يف إجنيل مىت ، بل هو مقحم فيه بدليل                      ١٩: ٢٨  مىت) واالبن والروح القدس  
 .أن قضية التثليث املذكورة فيه مل تتضح معاملها وتستقر ذا الشكل إال يف عصر متأخر جداً عن عصر املسيح 
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 ٤١٥

  من حيث نـسبتها إىل احلـواريني   قضية عاملية دعوة املسيح ويف هذا الفصل سأناقش
 . وموقف النقاد النصارى من ذلكمتمثلة يف قصة بطرس وكرنيليوس ،

 
 

* * * * * * * * * * * * 
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 املبحث األول
 قصة بطرس وكرنيليوس

 
 يف العهد اجلديد من اإلصحاح العاشر مـن         - منسوبة إىل احلواريني   – قضية دعوة األمم  تبدأ  
 قصة مفادها أنه كان أول من مسـح بتعميـد           لرسل ، الذي ينسب إىل بطرس احلواري      سفر أعمال ا  

 .، وبذلك يكون بطرس هو أول من وضع بذرة العاملية األمم وفتح هلم باب اإلميان
إنه حتول جديد جداً ورائع ذاك      : ( ح العاشر من سفر األعمال    يقول مىت هنري عن اإلصحا    

، فنحن نتحول اآلن إىل األمم الذين فتح هلـم           الذي تعطيه قصة هذا اإلصحاح لسفر أعمال الرسل       
ستخدم للسماح لألمم غري املختونني باالنـضمام إىل        ، والرسول بطرس هو أول رجل ي       باب اإلميان 
د مئة روماين اجلنسية كان أول من انضم هو وعائلته وأصـدقاؤه إىل             ، وكرنيليوس وهو قائ    الكنيسة

  .١)الكنيسة على هذا النحو
 :قصة بطرس وكرنيليوس كما يذكرها سفر األعمالوهذه 

، وكان تقياً     قائد مئة امسه كرنيليوس ينتمي إىل الكتيبة اإليطالية        ٢ وكان يسكن يف قيصرية    (
، وذات ار حنـو      صدق على الشعب كثرياً ويصلي إىل اهللا دائماً       ، يت ٣خياف اهللا هو وأهل بيته مجيعاً     

يا :  مالكاً من عند اهللا يدخل إليه ويقول       ٥ رأى كرنيليوس يف رؤيا واضحة     ٤الساعة الثالثة بعد الظهر   
 صلواتك صعدت : ؟ فأجابه ماذا يا سيد: ، فنظر إىل املالك وقد استوىل عليه اخلوف وسأل كرنيليوس

                                                   
 )٧٩ -٧٨/ ٢(التفسري الكامل للكتاب املقدس ١
، وأطلق عليها اسم قيـصرية تكرميـاً        ) م. ق ١٠ -٢٢( على ساحل البحر املتوسط ، بناه هريودس الكبري بني عامي            ميناء: قيصرية ٢

ألوغسطس قيصر ، وكانت مدينة عظيمة ا الكثري من املباين الفاخرة واملعابد املختلفة ، وكان سكان املدينة خليطاً من اليهود واألمم                      
قني ، ويف العصر احلاضر أسفرت بعثات التنقيب  يف موقع قيصرية عن اكتشافات أثريـة تعـود إىل                   شاحنات بني الفري  وكانت تكثر امل  

 )٢٨٥ – ٦/٢٨٣(و دائرة املعارف الكتابية) ٣٧٦(أطلس الكتاب املقدس ص: انظر. عصور امليالد وما قبله
ديد لوصف األممني الذين تركوا عبـادة اآلهلـة         كان كرنيليوس خياف اهللا ، وهذا اللفظ استخدم يف العهد اجل          : ( يقول وليم باركلي   ٣

املتعددة وارتبطوا بالديانة اليهودية ، فهم مل خيتتنوا ومل خيضعوا للناموس ، لكنهم كانوا يواظبون على حضور اجملمع ، وكانوا يؤمنـون                      
 )١٣٠( ص- سفر أعمال الرسل-اجلديدتفسري العهد ) باهللا الواحد وبأخالقيات الديانة اليهودية 

والتوقيت املذكور يف املنت الساعة التاسعة يقابل التوقيت املذكور يف          ) حنو الساعة التاسعة من النهار    : ( يف نسخة دار الكتاب املقدس     ٤
اليوم اليهودي كان يبدأ من السادسة صباحاً وينتهي يف السادسة مـساء ، وعلـى               : ( نسخة دار الكتاب املقدس ، يقول وليم باركلي       

، وعلى  ) ٤٣ -٤٢(  ص - سفر أعمال الرسل   -تفسري العهد اجلديد  ) . عة الثالثة موافقة للساعة التاسعة صباحاً بتوقيتنا      ذلك تكون السا  
 .ر يف نسخة دار الكتاب املقدس ذلك فإن ناشر النسخة اليت اعتمدا للعهد اجلديد ذكر ما يقابل املذكو

 )٩٧/ ٢(اً، انظر التفسري الكامل للكتاب املقدسيقول مىت هنري إن هذه الرؤيا كانت رؤيا عني وليست حلم ٥
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 إنه يقيم يف بيت     ٢ واستدع مسعان امللقب بطرس    ١، واآلن أرسل بعض الرجال إىل يافا       اراًأمام اهللا تذك  
 دعا اثنني من خدمه     ، فما إن ذهب املالك الذي كان يكلم كرنيليوس حىت         ٣مسعان الدباغ عند البحر   

 . من مرافقيه الدائمني وروى هلم اخلرب كله وأرسلهم إىل يافاوجندياً تقياً
 بينما كان الرجال الثالثة يقتربون من مدينة يافا صعد بطـرس إىل الـسطح               ويف اليوم التايل  

: ٤، وبينما الطعام يعد له وقعت عليه غيبوبة فرأى رؤيا          ليصلي وأحس جوعاً شديداً فاشتهى أن يأكل      
  ، ووعاء يشبه قطعة كبرية من القماش مربوطة بأطرافها األربعـة يتـدىل إىل األرض               السماء مفتوحة 

، ونـاداه    بأنواع احليوانات الدابة على األرض والوحوش والزواحف وطيور السماء مجيعا         وهو مليء   
، فأنا مل آكل قط شيئاً حمرماً أو         كال يارب : ، ولكن بطرس أجاب    يا بطرس قم اذبح وكل    : صوت

                                                   
 )١٣٨(سبق التعريف ا ص ١
كان كرنيليوس يتحدث  اآلن مع مالك من السماء ومع ذلك ال            : ( يقول مىت هنري تعليقاً على أمر املالك كرنيليوس بدعوة بطرس          ٢

وهو " استدع مسعان امللقب بطرس.. أرسل: " أن يقوله هوجيب عليه أن يقبل إجنيل املسيح من هذا املالك ، بل كل ما كان على املالك 
 سيخربك مبا يتعني عليك عمله ، وكما أنه شرف للرسول أن يكرز مبا ال يكرز به مالك ، إال أنه مثة شرف آخر للرسول أن يرسل لـه                 

التفـسري الكامـل للكتـاب    ) املالئكة، وأن جتمع خادماً أميناً مع شعب مستعد هلو أمر جدير بأن يقوم به أحد        مالك يأمر باستدعائه  
 )٨٠/ ٢(املقدس

الدباغة هي عملية حتويل جلود احليوانات اخلام إىل جلود صاحلة لالستخدام يف صـناعة األحذيـة                ( :جاء يف دائرة املعارف الكتابية     ٣
رغوب فيهـا بـسب الـروائح       وكان اليهود ينظرون إىل الدباغة كحرفة غري م        ،   واحلقائب واملالبس اجللدية وغري ذلك من األغراض      

، إن مل يكن ذلك أساساً بسبب النجاسة الطقسية الناجتة عن مالمسة أجسام احليوانات               واملناظر املنفرة  ، الكريهة اليت تنبعث من العملية    
عليـه اآلخـرون    ها  نكر، فقد أ   وميكننا أن نتصور كيف وجد مسعان الدباغ بني تالميذ املسيح الشركة اليت افتقدها مع غريهم               ،   امليتة

وكان بيت مسعان الدباغ عند البحر كما هـي          ،   والبد أن بطرس فتح الباب واسعاً أمام مسعان الدباغ برتوله ضيفاً عليه يف بيته يف يافا               
، وكذلك جلب املاء املاحل من البحر لغسل جلـود احليوانـات             العادة عند الدباغني ليسهل عليهم إلقاء املخلفات من عملهم يف البحر          

 )٤١٦ -٤١٥/ ٣(دائرة املعارف الكتابية) . والستخدامه يف عمليات الدباغة
يرى مىت هنري أن هذه الرؤيا اليت رآها بطرس كانت كالتوطئة ملوضوع قبول األمم يف الكنيسة ، فبطرس بوصفه يهوديـاً مل يكـن          ٤

ة من السماء لكي يستدعي بطرس ، غري أنـه هنـاك            تسلم كرنيليوس أوامر صرحي   : ( ليقبل بذلك األمر لوال هذه الرؤيا ، يقول هنري        
هل سيقبل بطرس اجمليء إىل كرنيليوس؟ إنه موضوع يتعلق بالضمري ، ذلك أنه أممي ومن غري           : صعوبة أخرى تعترض اجلمع بينهما وهي     

يعـزف عـن اجملـيء إىل       أهل اخلتان ، وبطرس مل يتغلب على هذه الفكرة اهلزيلة املتعصبة اليت يتمسك ا مواطنوه ، ومن مث سوف                    
كرنيليوس ، ولكي يتغلب على هذه الصعوبة أعطي هنا رؤيا بقصد إعداده لتلقي الرسالة اليت سيبعث ا إىل كرنيليوس ، لقـد أمـره                        
الرب يسوع أن يكرز جلميع األمم ، ومع هذا فحىت بطرس نفسه مل يستطع أن يفهم هذا حىت كشف له عن هذا األمر عن طريق هذه                          

 إىل نـص    - بقوله أن يسوع أمر بطرس أن يكرز جلميع األمـم          -، ولعل هنري يشري   ) ٢/٨١(التفسري الكامل للكتاب املقدس   ) الرؤيا
، ولكن ما يذكره مىت هنري يؤيد أن        ) فاذهبوا اآلن وتلمذوا مجيع األمم وعمدوهم باسم اآلب واالبن والروح القدس          : ( ١٩: ٢٨مىت

 كان أصيالً فيه وكان املسيح قد أمر حوارييه بذلك ملا تردد بطرس يف دعوة األممني ، وملا كان                   هذا النص مقحم على إجنيل مىت ، إذ لو        
 .حباجة إىل رؤيا تأمره بالتوجه إليهم
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 ٤١٨

 ، مث ارتفع   وتكرر هذا ثالث مرات    ٢ما طهره اهللا ال حتسبه أنت جنساً      : ، فقال له الصوت أيضاً    ١جنساً
 .الوعاء إىل السماء

حتري بطرس وأخذ يسائل نفسه عن معىن الرؤيا اليت رآها وإذا الرجـال الـذين أرسـلهم                 
هل مسعان امللقب بطرس مقيم     : كرنيليوس قد سألوا عن بيت مسعان الدباغ ووقفوا بالباب يستخربون         

 هنا؟
بالباب ثالثة  :  ٣وحويف هذه األثناء كان بطرس يواصل التفكري يف معىن الرؤيا ، فقال له الر             

أنا الذي تطلبـون، فمـا      : ، فرتل إليهم وقال    رجال يطلبونك فانزل إليهم بال تردد فإين أنا أرسلتهم        
ويشهد له بذلك شعب اليهود     ،  قائد املئة كرنيليوس رجل صاحل يتقي اهللا        : سبب حضوركم؟ فأجابوه  

 . بيته ليسمع ما عندك من كالم، وقد أوحى اهللا إليه بواسطة مالك طاهر أن يستدعيك إىل مجيعاً
يرافقه بعـض    ، ويف الصباح ذهب معهم      بذلك البيت  فدعاهم بطرس ليمضوا الليلة ضيوفاً     

، وكان كرنيليوس ينتظر وصوهلم وقد دعا أقاربـه           فوصلوا قيصرية يف اليوم الثاين      ، اإلخوة من يافا  
 قم  : اجداً له فأضه بطرس وقال    ، فما إن دخل بطرس حىت استقبله كرنيليوس س         وأصدقاءه املقربني 

أنتم تعلمون  :   ، ودخل بطرس وهو حيادثه فرأى مجعاً كبرياً من الناس فقال هلم            ما أنا إال إنسان مثلك    
، غري أن اهللا أراين أال أقول عن إنسان         ٤أنه حمرم على اليهودي أن يتعامل مع األجنيب أو يزوره يف بيته           

 ، فما هو سبب دعوتكم يل؟ غري اعتراض تلبية لدعوتكم، فلذلك جئت من ٥ما إنه دنس أو جنس

                                                   
 متمسكاً بناموس التوراة الذي حرم على اليهود أكل أنـواع مـن اللحـوم               - حسب سفر األعمال   –كان بطرس إىل ذلك احلني       ١

 ٢١ -٣: ١٤، و سفر التثنية١١سفر الالويني : ه األصناف مذكورة بالتفصيل يف التوراة باعتبارها جنسة ، وجند هذ
ولكـن اهللا   : ( يرى مىت هنري أن هذا النداء لبطرس مبثابة إبطال للناموس التورايت فيما يتعلق بتحرمي بعض أصناف األطعمة ، يقول                   ٢

 فذاك الذي وضع الناموس مبقدوره أن     ".. ما طهره اهللا ال تدنسه أنت      " بصوت ثاٍن من السماء أعلن إبطال هذا الناموس يف هذه احلالة          
يغريه حينما يشاء ، وهكذا رفع القيد اآلن وطهر ما كان يف السابق جنساً لنا ، وجيب أن نتقبل هذا بسرور كرمحة عظيمة ، وليس ذلك           

 اللذيذة الصحية ، بل وبصفة أساسية ألن ضـمائرنا قـد            ألنه أصبح مبقدورنا أكل حلم اخلرتير واألرانب بأنواعها وغريها من األطعمة          
 ).٨١/ ٢( التفسري الكامل للكتاب املقدس) حتررت من نري متعلق بأشياء من هذا القبيل

 .من هذا البحثوما بعدها ) ٢٨٦( يقصد به الروح القدس ، انظر ما يتعلق به وبوظائفه ص ٣
 ، ولكن املذكور يف التوراة عن التحذير من معاملة األمم مقتصر على عـدد مـن                 يشري بطرس إىل حترمي تعامل اليهودي مع األجنيب        ٤

 ،كما حددت الشعوب احملرم التعامل معها ، ولكن املنسوب إىل بطرس هنا هو حترمي مطلق                ٥ -١: ٧املعامالت ذكرت يف سفر التثنية    
ق مل يكن وفق الناموس بل وفق مراسيم حكمـاء اليهـود             التعامل مع األمم أو دخول بيوم ، ويذكر مىت هنري أن هذا التحرمي املطل             

وكانوا يعرفون أن هذا أمر مل يسبق أن مسح بـه           .. أعلن بطرس التوجيه الذي أصدره له اهللا باجمليء إىل هؤالء األممني          : ( يقول هنري   
 لناموس اهللا بل بناء على مراسـيم حكمـائهم            اليهود بل إنه حمرم طبقاً للناموس أن خيالط اليهودي أممياً أو يزوره ، ومل يأت هذا طبقاً                

ومل مينعوهم من التحدث أو السري مع األممني يف الشارع أو املراكز التجارية ولكن منعوهم من األكل معهم وعليهم أال يدخلوا بيـت                       
التفـسري الكامـل للكتـاب    ) دأحد من األمميني ، هكذا كان اليهود ينظرون إىل األمميني باحتقار ، وهم بدورهم كانوا حيتقرون اليهو      

 )٨٢/ ٢(املقدس
 .ا اليت رآهاتفسرياً للرؤي ٥
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 ٤١٩

 منذ أربعة أيام يف مثل هذه الساعة كنت أصلي يف بييت صالة الـساعة               : فأجاب كرنيليوس 
يا كرنيليوس مسع اهللا صالتك     :  يلبس ثوباً براقاً وقال يل     ١، فظهر أمامي فجأة رجل     الثالثة بعد الظهر  
ىل يافا واستدع مسعان امللقب بطرس إنه يقيم يف بيت مسعـان            ، واآلن أرسل رجاالً إ     وذكر صدقاتك 

ام اهللا وقد أحسنت مبجيئك وحنن اآلن مجيعاً حاضرون أم      ،   فأرسلت حاالً أدعوك      ، الدباغ عند البحر  
 .٢لنسمع كل ما أمرك به الرب

يـه   تبني يل فعالً أن اهللا ال يفضل أحداً على أحد بل يقبل من يتق              : فبدأ بطرس كالمه قائالً   
، وقد أرسل كلمته إىل بين إسرائيل وبشرهم بالسالم بواسـطة            ويعمل الصالح مهما كانت جنسيته    

، وال بد أنكم عرفتم بكل ما جرى يف بالد اليهود وكان بـدء األمـر يف          يسوع املسيح رب اجلميع   
وبالقـدرة  ، فقد مسح اهللا يسوع الناصري بالروح القدس          اجلليل بعد املعمودية اليت نادى ا يوحنا      

ألن اهللا كـان    ؛  فكان ينتقل من مكان إىل مكان يعمل اخلري ويشفي مجيع الذين تسلط عليهم إبليس               
  وقد قتلوه حقاً معلقاً على خشبة     ،  ، وحنن شهود على كل ما قام به يف بالد اليهود ويف أورشليم               معه

ه بل للشهود الذين اختارهم     ، وجعله يظهر ال للشعب كل      ولكن اهللا أقامه من املوت يف اليوم الثالث       
، لنا حنن الذين أكلنا وشربنا معه بعد قيامته من بني األموات، مث أمرنا أن نبشر شعبنا به                   اهللا من قبل  

، له يشهد مجيع األنبياء أن كل من يؤمن بـه            ونشهد أنه هو الذي عينه اهللا دياناً لألحياء ولألموات        
 .٣ينال بامسه غفران اخلطايا

  على مجيع الذين كانوا يـسمعون      ٤قدسطرس يتكلم ذا الكالم حل الروح ال      وبينما كان ب  
 ألن هبة الروح القدس فاضت أيضاً علـى غـري            ؛ فدهش املؤمنون اليهود الذين جاءوا برفقة بطرس      

       أيستطيع أحـد أن مينـع املـاء        :  فقال بطرس ،  ، إذ مسعوهم يتكلمون بلغات ويسبحون اهللا         اليهود
مث ،   وأمر أن يتعمدوا باسم يـسوع املـسيح     ء الذين نالوا الروح القدس مثلنا ؟      ضاً هؤال فال يتعمد أي  

 .٥دعوه أن يقيم عندهم بضعة أيام
 فما أن عاد بطرس إىل       ، ومسع الرسل واإلخوة يف اليهودية أن غري اليهود أيضاّ قبلوا كلمة اهللا           

ت رجال غري خمتونني وأكلـت      يكيف دخلت ب  : أورشليم حىت جادله دعاة اخلتان وعارضوه قائلني      
 .٦)شرح هلم بطرس ما حدث على التوايل فمعهم ؟

                                                   
 .يف أول الرواية ذكر لوقا أنه مالك ١
 ٣٣ -٢٤: ١٠أعمال  ٢
) ١١٥( هذا اجلزء من خطبة بطرس مشتمل على أهم مسات الوعظ يف العصر الكنسي األول وقد سبق الكالم عن ذلك ، انظـر ص                       ٣

 .من هذا البحث
 . من هذا البحث وما بعدها)٢٩٢( تعلق حبلول الروح القدس على املؤمنني صانظر ما ي ٤
 ٤٨ -١: ١٠أعمال  ٥
 ٤ -١: ١١أعمال  ٦
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 ٤٢٠

ليوس ، إىل أن قال على       ما حدث من رؤيا بطرس وخروجه للقاء كرني        واستطرد لوقا يقص  
 : لسان بطرس

 وملا ابتدأت أتكلم حل الروح القدس عليهم كما حل علينا يف البداية فتذكرت مـا قالـه                  (
 ، فإن كان اهللا قد ساواهم بنـا        ١عمد باملاء وأما أنتم فستتعمدون بالروح القدس      إن يوحنا   : الرب لنا 

؟ فلمـا مسـع      وأعطاهم اهلبة اليت أعطانا إذ آمنا بالرب يسوع املسيح فمن أكون أنا حىت أعيق اهللا              
 .٢)ةغري اليهود بالتوبة لنوال احلياإذن قد أنعم اهللا أيضاً على : املعارضون هذا سكتوا وجمدوا قائلني

 
هذه قصة بطرس وكرنيليوس كما ذكرت يف سفر أعمال الرسل ، وقد اعتربت نواة دعـوة                

أحـدمها يتعلـق بـسفر      : األمم يف التاريخ النصراين ، ويل على هذه القصة تعليق ونقد من جانبني              
ذا األعمال كونه الوثيقة اليت ذكرت القصة ، واآلخر يتعلق بالقصة نفسها وما يعترضها من أمور ،  ه                 

 .النقد والتعليق مها موضوع املبحث التايل
 
  

 

                                                   
 إىل املسيح ، مل يرد يف األناجيل على أنه من كالم املسيح بل من كـالم يوحنـا                   - على لسان بطرس   -هذا النص الذي يعزوه لوقا     ١

أنا أعمدكم باملاء ألجل التوبة ، ولكن اآليت من بعدي هـو             : ( نسوباً إىل يوحنا املعمدان      م ١٢ -١١: ٤املعمدان ، جاء يف إجنيل مىت     
 ، ١٦: ٣ ، ولوقـا ٨ -٧: ١، وانظر كذلك مـرقس ) أقدر مين ، وحذاءه ال أستحق أن أمحل ، هو سيعمدكم بالروح القدس وبالنار     

 ٣٣: ١ويوحنا
 ١٨ -١٥: ١١أعمال  ٢
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 ملبحث الثاينا
 التعليق على قصة بطرس وكرنيليوس

 
طلع على   ، وامل  احلواريني بعد املسيح    إن املتأمل لنصوص سفر األعمال اليت تؤرخ حلياة         

 :جيد نفسه أمام فريقني اثننيمن النصارى آراء النقاد والكتاب 
ـ               فريق يطعن ويشكك يف      -  عالسفر إن من ناحية السند أو املنت ، على غرار مـا فعـل م

 .، وإن كانت ختتلف حدة التشكيك والطعن من ناقد آلخر األناجيل األربعة
، وحياول   وفريق آخر يسلم بكل ما جاء يف سفر األعمال باعتباره جزءاً من العهد اجلديد              -

 .لسفر وإن تبدى فيه التناقض ظاهراًجاء يف ا بكل ما أويت من قوة أن يدافع وينافح عن كل ما
من الفريق األول شارل جنيرب الذي يرى أن سفر األعمال قد وصل إلينا يف نسخة خمتلفة عن                 

مل يتبق لدينا أي معلومات ميكن االعتماد عليها عن حياة أصحاب عيـسى             : ( ، يقول  نسخته األوىل 
حىت هذه الفصول مل تصل إلينـا إال يف          و  ، املباشرين سوى الفصول األوىل من جمموعة أعمال الرسل       

 .١)نسخة ختتلف كثرياً وبصورة تدعو إىل الشك عن النص األول
 يف نسبة هذا السفر إىل لوقا كاتب اإلجنيل الثالـث           اًويرى املؤرخ ول ديورانت أن مثة شك      

 كتابة السفر كما يرى ديورانـت هـو         يفوالسبب  ) م٦٣(كما أن نسخته األصليه ألفت حوايل سنة      
أن الكتاب قد ضمت إليه أجزاء أخرى كتبها مؤلـف          ( ، ويرجح    سكني عداء الرومان للمسيحية   ت

، ولكن قصته األساسية ميكن      ، ويكثر يف هذا السفر ذكر خوارق الطبيعة        آخر جاء بعد مؤلفه األول    
 .٢)اعتبارها تارخياً صحيحاً

    وغريهـم   ن احلـواريني   األعمال منسوبة إىل عدد م     أما بالنسبة للخطب اليت وردت يف سفر      
 فريى ديورانت أنه من غري املستبعد أن تكـون مـن            -ومن بينها خطبة بطرس يف بيت كرنيليوس      -

 .٣اختراع كاتب السفر كما جرت بذلك عادة األقدمني
، ويف ثبوت أحداثه     هذا جزء من انتقاد النقاد وتشكيكهم يف نسبة السفر إىل كاتبه املذكور           

 .كوقائع تارخيية
وب الـذي ينتهجـه     التسليم مبا يف سفر األعمال فهو األسل      ؤية الفريق الثاين املتمثلة يف      أما ر 

 حيـث    ،  العهـد اجلديـد     ينتهجه عامة مفسري   ، كما   املدافعني عن عقائدها   عامة كتاب النصرانية  

                                                   
 )٨٥(املسيحية نشأا وتطورها ص ١
 .اهلامش) ٢٤١/ ١١(قصة احلضارة ٢
 .اهلامش) ٢٤٤/ ١١ (املرجع السابق ٣

http://kotob.has.it



 ٤٢٢

هر ، مهما ظ   حياولون التربير لكل قضية وردت يف السفر وإظهارها مبظهر احلقيقة التارخيية املسلم ا            
 : ، يقول جنيرب عن حماوالت مفسري العهد اجلديد  فيها من تناقض وتضارب

 جندها يف النصوص نفسها الـيت       - دراسة التاريخ النصراين   –وأول الصعاب اليت تعترضها     ( 
، وأقدم هذه النصوص     متتاز من سائر النصوص األخرى بضعف السند وباالضطراب وعسر التحقيق         

، واليت    هي تلك اليت احتواها العهد اجلديد      -ة املسيح والزمن األول للعقيدة     ألا تتناول حيا   -وأمهها
، ومل يكن يف املقـدور       استلزمت قبل إمكان االعتماد عليها حتقيقاً نقدياً مطوالً مل يوشك أن ينتهي           

 من أجـل    -، حبيث اضطر املفسرون    لفترة طويلة من الزمن أن نستخرج العناصر واألسانيد إال منها         
 وجلأوا حينما أرادوا التسامي بالفكر فـوق         ،  إىل ترتيب املعاين ويئة احلواشي والتعليقات      -هاتفهم

، وياهلا من ضرورة مؤسفة مازال هؤالء املفـسرون خيـضعون             إىل النظريات والفروض   -النصوص
 .١)المتحاا يف الكثري من الظروف بل نرى فئة كبرية منهم تقبلها راضية قارة العني

ن واحلال هكذا أن يجزم بصحة قصة بطرس وكرنيليوس إذ كانـت الوثيقـة الـيت                فال ميك 
 .أوردا مل تسلم من النقد والتشكيك

، فإنه يرد على هذا     األعمال كوثيقة تارخيية ال تقبل التشكيك       وإذا سلمنا جدالً بصحة سفر      
  املسيح قضية عاملية رسالة  ومن بينها   ،   التسليم أمور شىت يف خمتلف القضايا اليت تناوهلا هذا السفر         

 .واليت مدارها على قصة بطرس وكرنيليوس، ودور احلواريني فيها 
اعتربت قصة بطرس وكرنيليوس اليت     فعلى فرض التسليم بصحة ما يف سفر األعمال يرد على           

 :، ميكن تقسيمها إىل قسمني رئيسني  أمور شىتنواة دعوة األمم 
، ويراد بذلك بعض الروايات يف العهد اجلديد والـيت          ة   التارخيي للقص  سياقالما يرد على     -

 . وكرنيليوستعترض السياق التارخيي لقصة بطرس
 . خمالفتها لنصوص أخرى يف العهد اجلديد-
 

                                                   
 ) ٢٤ -٢٣(املسيحية نشأا وتطورها ص ١

http://kotob.has.it



 ٤٢٣

 :اعتراض السياق التارخيي للقصة/ أوال
ورد يف سفر األعمال العديد من الروايات اليت حتدثت عن تعميد األمم بيد آخـرين غـري                 

ومعظم هذه الرايات قد وردت يف السياق التارخيي قبل قصة بطرس وكرنيليوس مما ينفي أن               بطرس ،     
 .تكون لبطرس األسبقية يف فتح باب القبول لألمم 

وهذه الروايات اليت تعترض سياق قصة بطرس وكرنيليوس تتمثل يف أربع قصص وردت يف              
 وقصة اهتداء بولس ، وبعثة املـسيح    قصة فيلبس الشماس مع وزير ملكة احلبشة ،       : العهد اجلديد هي  

 .للحوارين إىل األمم ، وكنيسة أنطاكية ومؤمنيها من غري اليهود
 

 :يلبس الشماسقصة ف) ١
ـ  مع وزير ملكة احلبشة من القصص البارزة يف سـفر األع           ١تعترب قصة فيلبس الشماس       الم

، وهذا    األمم  ، وقضية تعميد   ادعاء أن املسيح ابن اهللا    : توي على قضيتني خطريتني مها    وهذه القصة حت  
 : نص القصة كما ورد يف سفر األعمال

الطريق قم اذهب حنو اجلنوب ماشياً على       :  مث إن مالكاً من عند الرب كلم فيلبس فقال له           (
، فقام وذهب وإذا رجل حبشي خصي يعمل وزيراً للشؤون املاليـة عنـد              ٢الربية بني أورشليم وغزة   

 قد حج إىل أورشليم للسجود فيها وهو راجع إىل احلبشة راكباً يف عربته               كان ٣كنداكة ملكة احلبشة  
 ومسـع   ، فأسرع فيلبس   تقدم ورافق هذه العربة      : ، فقال الروح لفليبس    ٤يقرأ يف كتاب النيب إشعياء    
 كيف ميكنين ذلك إن مل يشرح يل أحد؟:  فأجاب أتفهم ما تقرأ ؟: لهاخلصي يقرأ نبوة إشعياء فسأ

الكتـاب  ، وكان اخلصي قد وصل يف فصل          أن يصعد إىل العربة وجيلس معه       ودعا فيلبس 
، هكذا   ومثل احلمل الصامت بني يدي من جيزه      ،  مثل شاة سيق إىل الذبح      : "الذي يقرأه إىل القول     

                                                   
 ٥: ٦انظر أعمال. فيلبس هو أحد الشمامسة السبعة الذين اختارهم احلواريون ملعاونتهم  ١
، على بعد قليل من شاطئ البحر املتوسط ،كانت قـدمياً            مدينة فلسطينية موغلة يف القدم ، تقع يف اجلنوب الغريب من فلسطني              :غزة ٢

إحدى املدن الفلسطينية الكربى ، تعاقب على حكمها دول خمتلفة من الفراعنة إىل بين إسرائيل واآلشوريني واملكابيني  ، ويف القـرنني                      
:  انظـر . زة احلالية معظم موقع غـزة القدميـة       الثاين و الثالث بعد امليالد ازدهرت غزة كأحد مراكز الثقافة اليونانية ، وتشغل مدينة غ              

 )٤٠٦ -٥/٤٠٣(و دائرة املعارف الكتابية) ٣٧١(أطلس الكتاب املقدس ص
واملقصود ه،، والقرون الثالثة األوىل بعد      محلته عدة ملكات من ملكات احلبشة خالل القرون الثالثة األخرية قبل امليالد            لقب: كنداكة ٣

" أمـانيترب "مروي، واألرجح أن كنداكة املذكورة هنا كانت هي امللكة          :، وكانت عاصمتها     مشايل السودان  مملكة النوبة    :باحلبشة هنا 
ـ ، وقد كشف األثريون عن هرمها ومق        وقد بنت هي وزوجها عدة معابد يف النوبة        ) م .٤١ :٢٥(اليت حكمت من     ا يف مـروي   رب. 

 )٦/٣٨٦(دائرة املعارف الكتابية: انظر
عزيا ويوثام وآحاز وحزقيا ملوك     : يهوه خيلص ، واملراد به هنا أحد أنبياء العهد القدمي ، امتدت نبوته يف عهود                : سممعىن اال : إشعياء ٤

دائـرة  : انظر.  عاماً ، وهناك سفر يف العهد القدمي ينسب إىل إشعياء          ٦٠ – ٤٠مملكة يهوذا ، وتقول املصادر إن نبوته امتدت ما بني           
 )٨١(و قاموس الكتاب املقدس ص) ٣٠٨ -٣٠٦/ ١(املعارف الكتابية 
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 ٤٢٤

؟ فإن حياته قد انتزعـت مـن         ، من خيرب عن نسله      يف أثناء تواضعه عومل بغري عدل       ، مل يفتح فاه  
إىل نفـسه أو إىل شـخص        ،   إىل من يشري النيب ذا القول     : قل يل :  فيلبس صيُّ وسأل اخل  ،١"األرض
 .فتكلم وأخذ يبشره بيسوع انطالقاً من كتاب النيب هذا؟ آخر

هاهو املاء فماذا مينع أن     : وبينما كانت العربة تسري ما وصال إىل مكان فيه ماء فقال اخلصي           
ؤمن بأن يسوع   إين أ : ، فقال اخلصي  من كل قلبك    ؤمن  هذا جائز إن كنت ت    :  فأجابه فيلبس     ؟ أتعمد

، وما إن طلعا مـن       ، وأمر أن تقف العربة فرتال إىل املاء معاً وعمد فيلبس اخلصي           ٢املسيح هو ابن اهللا   
، أما فيلبس فقد شوهد      ، فتابع سفره بفرح    املاء حىت خطف روح الرب فيلبس فلم يعد اخلصي يراه         

 .٤)ة حىت وصل إىل قيصريةمدين مث سار يبشر كل ، ٣يف أشدود
 

، وهنـا   وقد ذكر فيها أن فيلبس عمد اخلصي ،  هذه هي قصة فيلبس مع وزير ملكة احلبشة   
 :مالحظات على هذه القصة

فهذه القصة مـذكورة يف سـفر       ،  وهي النقطة اجلوهرية هنا     : ٥جانب الترتيب التارخيي  ) ١
عل بطرس فيها أول من أذن ، وج  األممة تعميدليوس اليت اعتربت بداي األعمال قبل قصة بطرس وكرني    

كر  ولكن هذه القصة تعترض ما ذُ       ، ٦بدخول األمم يف رسالة املسيح كما ذكر سابقاً عن مىت هنري          
قبل تعميد بطـرس لكرنيليـوس       ٧فـفيلبس أحد مشامسة الكنيسة األوىل يعمد هذا احلبشي       ،  سابقاً  

 . أسبقية بطرس يف هذا اجملالوهذا يسقط ما يدعيه مفسرو الكتاب املقدس من
 : إعراض بعض املفسرين عن احلديث التفصيلي عن القصة-٢

                                                   
ظُلم وأُذل ، ولكنه مل يفتح فاه ، بل كشاة سيق إىل الذبح ، وكنعجة صامتة أمام جازيها مل                   : (   والنص فيه هكذا    ٨ -٧: ٥٣إشعياء ١

 )مث شعيب؟يفتح فاه ، بالضيق والقضاء قُبض عليه ، ويف جيله من كان يظن أنه استؤصل من أرض األحياء وضرب من أجل إ
 .الحظ هنا أن فيلبس مل يذكر يف كالمه أن املسيح ابن اهللا ، ومع ذلك يذكر اخلصي أنه يؤمن بذلك ٢
 وتقع إىل الغرب من أورشليم بالقرب من ساحل البحـر           ، وهى إحدى مدن الفلسطينيني الرئيسة        ، حصن أو  قوة    معناها: أشدود   ٣

 )١/٣٠٥(دائرة املعارف الكتابية: انظر. ميال إىل الشمال الشرقي من غزه  ١٨وهى اآلن قرية صغرية على بعد ،  املتوسط
 ٤٠ -٢٦: ٨أعمال ٤
ينبغي أن يالحظ أن الترتيب التارخيي قضية مل يعن ا يف كتابة أسفار العهد اجلديد ، فقد ترد احلادثة الواحدة يف إجنـيلني بتـرتيبني                          ٥

 .خمتلفني
 )٤٠٦(انظر ما سبق ص ٦
الحظة جديرة باالهتمام وهي أن فيلبس هذا وهو أحد الشمامسة السبعة الذين اختارهم احلواريون للمساعدة يف تنظـيم         وهنا أيضاً م   ٧

شؤون اجلماعة بعد تكاثر عددهم قد استقل بتعميد هذا احلبشي دون الرجوع إىل احلواريني ، بل ومل يذكر سفر األعمال أنه ذهب إىل                       
ث ، إمنا نسب األمر إىل الروح القدس وأنه هو من أمر فيلبس بالذهاب للقاء احلبشي ، وجند القصة احلواريني بعد ذلك وأخربهم مبا حد 
 .  بدأت فجأة وانتهت كما بدأت
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 ٤٢٥

، فكل ماذكره ميكن     فوليم باركلي مثالً ال يعرض بالتفسري التفصيلي لقصة فيبلس واخلصي         
 : إمجاله فيما يلي

 . ذكر املوقع اجلغرايف لغزة اليت حدثت القصة يف طريقها-
 .ورشليم من غري أهلها حبثاً عن احلق وال بد أن هذا احلبشي منهم حتدث عن القادمني إىل أ-
 . ذكر طقوس املعمودية النصرانية للصغار والكبار-
 ذكر أن التقليد يقول بعودة اخلصي إىل احلبشة والتبشري فيها، مث عقب على كـل ذلـك                  -

 .١)ا الفرح يف نفسهوحنن ال نشك أن هذا اإلنسان الذي مضى فرحاً ال يستطع أن يكتم هذ(  :بقوله
: ا يف النصرانية ومها   خطر القضاي أهذا يف الوقت الذي جند فيه هذا النص يتضمن قضيتني من            

 .، وبداية تعميد األممادعاء أن املسيح ابن اهللا 
، فهو  تبعه باركلي هنا خيالف ما درج عليه  يف تفسريه عادةاويالحظ أن هذا املسلك  الذي 

 فلمـاذا   ،على مثل هاتني القضيتني اخلطريتني مير مرور الكرام كما فعل هنا          مل يكن ليدع نصاً حيتوي      
  ؟ هل كان يشك يف أصالة هذا النص؟فعل ذلك

، مع أنه     وكذلك األمر بالنسبة ملىت هنري الذي ذكر تفسرياً هو أقرب إىل الوصايا التربوية            
   يتحدث عن قضايا هلـا وزـا       يف أماكن شىت حياول أن يصبغ األمر بالصبغة العلمية الالهوتية حني          

 - كما يفعل غالباً   -، ومل يركز    واستنتاج الوصايا التربوية    ، أسلوب السرد القصصي  هنا   انتهج   ولكنه
 .٢على املواضيع الرئيسة يف هذا النص

ة الـيت   وءموقف فيلبس كان موقفاً غامضاً يف القصة ، فهو اكتفى فقط بشرح معىن النب             ) ٣
 مث جنـد    -فوه به فيبلس   سفر األعمال ما هو الكالم الذي ت       مل يذكر كاتب   و –كان يقرؤها احلبشي    

هذا جائز إن كنت تؤمن من كل       :  فأجابه فيلبس    اهو املاء فماذا مينع أن أتعمد ؟      ه: ( احلبشي يسأله 
 .٣)بن اهللاإين أؤمن بأن يسوع املسيح هو ا: ، فقال اخلصيقلبك 

عن أن املسيح هو ابن اهللا ومع ذلك يقـول            فيلبس مل يذكر شيئاً    و كما ذكرت سابقاً فإن    
 .ؤمن بأن يسوع املسيح هو ابن اهللا إين أ:اخلصي 

، ولعلها جيء ا يف سفر األعمال         مما يثري الشك يف هذه الرواية      - يف نظري  –وهذا السياق   
 .وتعميد األممادعاء أن املسيح هو ابن اهللا ،  :لتخدم موضوعني ذوي بعد خطري مها

فال يستبعد أن يكون قـد      ،   ن البال أن هذا السفر ينسب إىل لوقا تلميذ بولس         وال يغربن ع  
 . جاء بولس لتقريرها والدفاع عنها للقضايا اليتكتبه

                                                   
 )١١٤ -١١٣( ص- أعمال الرسل-:تفسري العهد اجلديد ١
 )٦٩ -٦٦/ ٥(انظر التفسري الكامل للكتاب املقدس  ٢
 ٣٧ -٣٦: ٨أعمال ٣
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 ٤٢٦

 من كالم ديورانت حول سفر األعمال إذ        ١ ولعل من املناسب هنا أن أذكر ما أوردته سابقاً        
، وأن الكتاب قد ضـمت      ٢ ولبولس يقول إن هذا السفر ألف بغرض تسكني عداء الرومان للمسيحية         

 .٣إليه أجزاء أخرى كتبها مؤلف آخر جاء بعد مؤلفه األول
، أو تكون مما كتبـه املؤلـف         ذكرت خدمة لقضايا بولس   قد  فرمبا كانت قصة فيبلس هذه      

 .اآلخر
 

 :٤قصة اهتداء بولس)  ٢
دأت النـصرانية   اك ب ، فمن هن    النصرانية كله  هتداء بولس عالمة فارقة يف تاريخ     تعترب قصة ا  

 .فصلها بشكل شبه تام عن الرسالة اليت جاء ا املسيح اجتاههاً جديداً 
 وزير ملكـة احلبـشة      كرت هذه القصة يف سفر األعمال بعد قصة فيبلس الشماس و          وقد ذُ 

، والثانية يف التاسع ، والثالثة يف        صحاح الثامن ، فاألوىل ذكرت يف اإل      وكرنيليوس وقبل قصة بطرس  
 .العاشر

 أنه بعد رؤيته للمـسيح واهتدائـه        ويف القصة اليت يذكرها سفر األعمال عن اهتداء بولس          
 ا حنانيـا    ي : ناداه الرب يف رؤيا    ٥مسه حنانيا وكان يف دمشق تلميذ للرب ا     ( دخل دمشق مع مرافقيه     

ذا عن   واسأل يف بيت يهو     ، اذهب إىل الشارع املعروف باملستقيم    :  ، فقال له الرب    لبيك يارب : فقال

                                                   
 )٣١٠(انظر ص ١
 .عميد األمم وادعاء أن املسيح ابن اهللا أهم القضايا اليت فتحت الباب واسعاً أمام بولس يف اجملتمع الروماينقضيتا ت ٢
 .اهلامش) ١١/٢٤١(قصة احلضارة: انظر ٣
د هـذه   تعترب قصة اهتداء بولس من القصص املثرية للجدل يف العهد اجلديد ، وقد تناوهلا النقاد بالتحليل والنقد ، ومن أشد من انتق                      ٤

وليس يف وسع أحد أن يعرف العوامل اليت أحدثت هذه التجربة وما أعقبها من انقالب أساسي                : ( القصة املؤرخ ول ديورانت إذ يقول     
يف طبيعة الرجل ، ولعل ما قاساه من التعب يف سفره الشاق الطويل يف مشس الصحراء الالفحة ، أو لعل ومضة برق يف السماء ناشـئة                          

، لعل شيئاً من هذا أو ذاك كله قد أثر يف جسم ضعيف رمبا كان مصاباً بالصرع ، ويف عقل يعذبه الشك واإلجـرام                        من شدة احلرارة    
فدفع بالعملية اليت كانت جتري يف عقله الباطن إىل غايتها ، وأصبح ذلك املنكر الشديد االنفعال أقدر الداعني إىل مسيح اصـطفانوس                        

وكـان  ] عة ، وقد حدثت قصة اهتداء بولس بعد مقتل اصطفانوس ، وكان بولس حاضراً مقتله              اصطفانوس هو أحد الشمامسة السب    [ 
اجلو الذي حييط به يف طرسوس يتحدث عن منقذ ينتشل البشرية ، كما كانت علوم بين جنسه من اليهود تتحدث عن حيـاة مـسيح        

 يتردد الناس يف استقبال املوت من أجله هـو ذلـك            منتظر ، ومل ال يكون يسوع صاحب الشخصية العجيبة الغامضة الفتانة الذي ال            
: املسيح املنتظر؟ فلما أحس يف آخر سفره وهو ال يزال ضعيفاً وأعمى بيدي يهودي مهتد رحيمتني تلمسان وجهـه وتـسكنان أملـه                      

م من ذلك الوقت دخل     ، وبعد بضعة أيا   " فللوقت وقع من عينيه شيء كأنه قشور فأبصر يف احلال وقام واعتمد وتناول طعاماً فتقوى              "
 ).٢٥٣ -٢٥٢/ ١١(قصة احلضارة) إن عيسى ابن اهللا: جمامع دمشق وقال للمجتمعني فيها

 تذكر دائرة املعارف الكتابية أن التقليد يقول إن حنانيا هذا أحد السبعني ، وأنه صار أسقفاً يف دمشق ، ولكن ال سند لكـل                 :حنانيا ٥
 )٣/١٨١(دائرة املعارف الكتابية : انظر. ذلك 
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 ٤٢٧

ا يـدخل    إنه يصلي هناك اآلن وقد رأى يف رؤيا رجالً امسه حناني            ، ٢ امسه شاول  ١رجل من طرسوس  
 .إليه ويضع يده عليه فيبصر

ولكين يارب قد مسعت من كثريين بالفظائع اليت ارتكبها هذا الرجـل             : فقال حنانيا للرب    
 .قبض على الداعني بامسكة ليلقي الوقد خوله رؤساء الكهنة السلط، بقديسيك يف أورشليم 
اذهب فقد اخترت يل هذا الرجل إناء حيمل امسي إىل األمم وامللـوك وبـين                :فأمره الرب   

 .٣)، وسأريه كم ينبغي أن يتأمل من أجل امسي إسرائيل
 بـولس ، ومن هناك بـدأ       وذهب حنانيا وأخرب بولس ورد عليه بصره كما رأى يف الرؤيا          

 .دعوته استجابة لنداء الرب
اذهب فقد اخترت يل هذا الرجل إناء حيمل امسي إىل          : (الحظ هنا هو قول الرب حلنانيا     وامل

 .)األمم وامللوك وبين إسرائيل
، وهو ما يؤكده بولس يف رسالته        فإن يف هذا النص تصرحياً لبولس أن يشمل بدعوته األمم         

مث دعاين بنعمتـه أن     ،   أمي   نا يف بطن  أولكن ملا سر اهللا الذي كان قد أفرزين و         : (هإىل غالطية بقول  
، يف احلال مل أستشر حلماً ودماً وال صعدت إىل أورشـليم ألقابـل               يعلن ابنه يفّ ألبشر به بني األمم      

 مث صـعدت     ،  بل انطلقت إىل بالد العرب وبعد ذلك عدت إىل دمشق           ، الذي كانوا رسالً من قبلي    
 .٤)إىل أورشليم بعد ثالث سنوات ألتعرف ببطرس

، وأنه قد انطلق يف احلال لينفذ ما         مر  أن يتوجه بدعوته إىل األمم      بولس أنه قد أُ        يؤكد  
 حىت إنه مل يلتق بطرس إال بعد ثالث سـنوات مـن ذلـك                ، مر به دون مراجعة أحد من الرسل      أُ

 .٥التاريخ
 حسب التسلـسل املوجـود يف سـفر         -فإذا كان بولس قد بدأ دعوته لألمم قبل بطرس          

 .٦طل ما يقال من أن بطرس بتعميده كرنيليوس كان أول من عمد األمم فإنه يب-األعمال

                                                   
 )٢٤٨(سبق التعريف ا ص ١
 .شاول هو نفسه بولس ٢
 ١٦ -١٠: ٩أعمال  ٣
 ١٨ -١٥: ١غالطية ٤
يتناقض بني ما يذكره بولس هنا وبني ما يذكره تلميذه لوقا مما يفيد أن ذهاب بولس إىل أورشليم كان بعد فترة يسرية جـداً مـن                           ٥

 .من هذا البحث) ٢٤٦( وانظر تفصيل ذلك ص-٢٧ -٢٦: ١٠أعمال-اهتدائه ، وأن برنابا قد توىل تقدميه إىل احلواريني
أكرر القول بأن مثل هذا التحليل إمنا هو قائم على فرضية صحة ما ورد يف سفر األعمال ، وإال فإن األمر كما قال جنيرب عن قـصة                  ٦

شيء عن حدود األساطري ، وقد شـك         خترج بعض ال   - سفر األعمال  -هذا إذا ما فرضنا أن القصة اليت يرويها       : ( بطرس وكرنيليوس 
 ).١١٣(املسيحية نشأا وتطورها ص) أناس من قبل يف أمرها
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 ٤٢٨

 : إىل األممإرسال املسيح تالميذه) ٣
وذلك بعد قيامته من    ،   قد أرسل تالميذه إىل األمم كافة        ملسيح  يذكر العهد اجلديد أن ا    

 :، جاء يف إجنيل مىت من وصايا املسيح األخرية لتالميذه ولقائه م األموات
  فاذهبوا إذن وتلمـذوا مجيـع األمـم        ،  سلمت كل سلطة يف السماء وعلى األرض       قد( 

أنـا   ، وها  ، وعلموهم أن يعملوا بكل ما أوصيتكم به        وعمدوهم باسم اآلب واالبن والروح القدس     
 .١)معكم كل األيام إىل انتهاء الزمان
 : وصايا املسيح األخريةوجاء يف إجنيل مرقس يف

ع وبشروا اخلليقة كلها باإلجنيل من آمن وتعمد خلص ومن مل يـؤمن             اذهبوا إىل العامل أمج   ( 
 .٢)فسوف يدان

  فإن سلمنا جدالً بصحة هذه النصوص اليت تنسب إىل املسيح أمره تالميذه بدعوة مجيع األمم              
  معىن لقصة بطرس وكرنيليوس وللرؤيا اليت رآها بطرس ومبوجبها فتح باب اإلميان لألمم؟فهل يكون

 دعوة األمم قد وردت على لسان املسيح أمراً للتالميذ فلماذا استنكر األتباع على      وإذا كانت 
 بطرس صنيعه بدخول بيت كرنيليوس وتعميده له وملن معه؟

، وقد اقتنع    وملاذا برر بطرس موقفه بتلك الطريقة اليت حياول سفر األعمال أن جيعلها مقنعة            
 .ا األتباع مباشرة

 :ثري الريبة يف أمرين اثننيتإن كل هذه التساؤالت ل
 كلها مقطـوع    امثل هذا األمر وقد مر أ        أصالة النصوص اليت تنسب إىل املسيح         -

 .بزيفها
 .  صحة القصة املنسوبة إىل بطرس يف دعوته األمم وتعميد كرنيليوس-

                                                   
 ويعترب هذا النص يف مىت من أكثر ما وجه إليه من طعن يف السند التارخيي ، فقضية التثليث مل تكن قد ظهـرت                        ٢٠ -١٨: ٢٨مىت ١

 عن ذلك العصر ، فنسبة مثل هذا الكالم إىل املسيح يف ذلك الوقـت               ذا الشكل يف ذلك احلني ، ومل تتبلور إال يف عصر متأخر جداً            
 .املبكر من أكثر ما أثار الريب وقطع الشك باليقني يف أن هذا النص دخيل على إجنيل مىت

امتة ، وكما يف نص مىت السابق فإن النقاد يعتربون هذا النص يف مرقس دخيالً على اإلجنيل ، إذ هو وراد يف خ                     ١٦ -١٥: ١٦مرقس ٢
وإذا كان إجنيل مرقس معترفاً به كليـة كإجنيـل   :  ( إجنيل مرقس اليت يقول النقاد إا دخيلة على هذا اإلجنيل ، يقول موريس بوكاي             

 كمؤلف مـضاف ، وتـشري       -٢٠ إىل   ٩ اآليات من    -١٦ اإلصحاح   -كنسي فإن هذا ال يقلل من أن الكتاب احملدثني يعدون خامتته          
 Codex هذا بشكل صريح ، وهذه اخلامتة غري موجودة يف أقدم خمطوطتني كاملتني لألناجيل املعروفتني بامسي الترمجة املسكونية إىل

Sinaiticus, Codex Vaticanus أضـافت  : " كوملان يف هذا الـشأن .  اللذين يرجع تارخيهما إىل القرن الرابع ، ويقول أ
ملوضع خامتة عن ظهور املسيح ال تنتسب إىل مرقص وإمنا هي مستخرجة            خمطوطات يونانية أقرب عهداً وبعض نصوص أخرى إىل هذا ا         

 .)٨٦(  املقدسة صدراسة الكتب" ) من أناجيل أخرى
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 ٤٢٩

ويف نظري فإن هذه القصة أقرب إىل ما يقوله بعض النقاد النصارى من إن كثرياً من قصص                 
، يقول ديورانت يف حديثـه عـن         عهد اجلديد والروايات إمنا وضعت من أجل خدمة قضية معينة         ال

 :األناجيل
 وكثرياً من القصص الباعثة على الريبة والشبيهة  ،إن فيها نقطاً تارخيية مشكوكاً يف صحتها      ( 

بات وقوع كـثري  ، وكثرياً من احلوادث اليت يبدو أا وضعت عن قصد إلث       مبا يروى عن آهلة الوثنيني    
، وفقرات كثرية رمبا كان املقصود منها تقدير أسـاس تـارخيي    من النبوءات الواردة يف العهد القدمي  

 .١)لعقيدة متأخرة من عقائد الكنيسة أو طقس من طقوسها
 إلعطائها التقدير التارخيي املطلوب      وليس أقوى من نسبة قضية ما إىل حواريي املسيح          

 هم أقرب األتباع إىل املسيح ، وكل ما يصدر عنهم يصبغ بصبغة املصداقية اليت               ألن أولئك احلواريني  
 .ال تقبل اجلدل أو التشكيك

 
 : دعوة األممكنيسة أنطاكية و) ٤

تعترب كنيسة أنطاكية أول كنيسة نشأت يف التاريخ النصراين تدعو األمم إىل اعتناق رسـالة               
 :، يقول شارل جنيرب املسيح

 للكنيسة اليت جذبت املشركني ومركز التبشري املـسيحي األول كانـا يف             إن نقطة البدء  ( 
، وهناك تأسست     هناك وألول مرة  أنشئت كنيسة مسيحية ختلصت من صالا باليهودية            ، أنطاكيا

 .٢ )الدعوة التبشريية الكربى يف عهد احلواريني
ب االضطهاد الذي وقع    املراد بكنيسة أنطاكية تلك اليت أنشأها الذين فروا من القدس عق          و  

 :، يذكر سفر األعمال بداية كنيسة أنطاكيا بقوله على استفانوس الشماس وأدى إىل مقتله
أما املؤمنون الذين تشتتوا بسبب االضطهاد الذي وقع عليهم بعد موت استفانوس فمـروا              (

 وهم أصالً مـن     ، غري أن بعضاً منهم     بفينيقية وقربص وأنطاكية وهم ال يبشرون بالكلمة إال اليهود        
 فكانت يد الـرب      ، قربص والقريوان وصلوا أنطاكية وأخذوا يبشرون اليونانيني أيضاً بالرب يسوع         

 .معهم فآمن عدد كبري واهتدوا إىل الرب
 فلما وصـل ورأى      ، ووصل خرب ذلك إىل الكنيسة يف أورشليم فأرسلوا برنابا إىل أنطاكية          

فقد كان برنابا   ،  ث اجلميع على الثبات يف الرب بعزم القلب         ، وح  النعمة اليت منحها اهللا امتأل فرحاً     
، وتوجـه برنابـا إىل       ، وانضم إىل الرب مجع كـبري       رجالً صاحلاً ممتلئاً من الروح القدس واإلميان      

                                                   
 )٢١٠/ ١١(قصة احلضارة ١
 .، وقد ذكر جنيرب هذا القول نقالً عن املؤرخ رينان) ١١٥( املسيحية نشأا وتطورها ص ٢
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 ٤٣٠

فكانا جيتمعان مع الكنيسة هناك سـنة     ،  وجده جاء به إىل أنطاكية      ا   ومل  ، طرسوس يبحث عن شاول   
 .١)اًكاملة ويعلمان مجعاً كبري

، وفيها أن الذين تـشتتوا       كرت قصة كنيسة أنطاكية بعد قصة بطرس وكرنيليوس مباشرة        ذُ
اكيـة وبـدأوا     استقروا يف أنط   - قتل قبل قصة بطرس وكرنيليوس     -من القدس بعد مقتل اصطفانوس    

  . بذلك أرسلوا برنابا ليتحقق من األمر ، فلما مسع احلواريوندعوة غري اليهودهناك 
اؤل هنا أن هذه الكنيسة كما هو ظاهر من سياق سفر األعمال قد تأسست بعد    ونقطة التس 

 وبدأت دعوة األمم فيها قبل دعوة بطرس وتعميده كرنيليوس ، فكيف ينسب إىل               ، مقتل اصطفانوس 
 بطرس األسبقية يف تعميد األمم؟

أن  على ذلك بعـد      بطرس قد سبق وعمد األمم وأقره احلواريون      وهناك نقطة أخرى هي أن      
ال كذلك فما الذي كان يدعو      ، ووصل خرب ذلك إىل اليهودية مبا فيها أورشليم فإذا كان احل            أقنعهم

واحلال أن حتققهم كان عن قلق حيال        لتحقق من خرب كنيسة أنطاكية وما حدث فيها       إىل ا  احلواريني
 : نطاكيةيقول جنيرب يف نشأة نشاط كنيسة أ!  ؟ما حدث يف أنطاكية

 عيسى هم السبب يف هذا النشاط بل مل يكن يدور يف خلدهم تـدبريه               ومل يكن أصحاب  (
نـه  ابا ليدرس هذا املوقف الذي يبدو أ      فلما علموا بنتائجه بعثوا إىل أنطاكية برسول مؤمتن يدعى برن         

 غري أن محاس األتباع اجلدد مل يلبث أن انتقل إىل برنابا نفسه الذي رأى            ، أثار لديهم الشكوك والقلق   
فوقف كل جهوده يف إخالص عميق ملواصلة هذه املبادأة املثمرة          ،  انتشار الدعوة نفحة إهلية     يف ظاهرة   

ورحل إىل طرسوس حيث كان يقيم حينئذ بولس وعاد به إىل أنطاكية ليشركه             ،  يف العمل التبشريي    
 .٢)يف عمله

ـ                 أن فإذا حتقق ذلك فإن نشأة كنيسة أنطاكية ونشاطها يف دعوة األمم مما يضعف القـول ب
 .بطرس كان أول من أذن لألمم باعتناق رسالة املسيح

 

                                                   
 ).٢٤٧( يف النص سبق التعريف ا ص ، ومجيع البلدان الواردة٢٦ -١٩: ١١أعمال  ١
 )٨٣ -٨٣( املسيحية نشأا وتطورها ص ٢
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 ٤٣١

 :خمالفة القصة لبعض النصوص/ ثانياً
، فالبشرى بأن    وس من رؤيا رآها كرنيليوس فيها بشرى وأمر       يبدأت قصة بطرس مع كرنيل    

 .   ١ إليهاهللا قد قبل صالح كرنيليوس، واألمر له بأن يدعو بطرس ليستمع
 كرنيليوس رجاله إىل بطرس يرى بطرس رؤيا أخرى متهد لقبول           ويف الوقت الذي يرسل فيه    

 .دعوة كرنيليوس وأال ميتنع من زيارته ألنه أممي
، وكانت القصة اليت سـبق       وبعد قدوم الوفد يقبل بطرس الذهاب معهم ملقابلة كرنيليوس        

، وهو ما خيـالف     ا ، واليت ترتب عليها بدء تعميد األمم وتعميم الدعوة على غري بين إسرائيل               إيراده
 ، وأنه حني أرسـل      ٢ يف خصوصية دعوته ببين إسرائيل     النصوص اليت جاءت صرحية عن املسيح       

 .٣حوارييه االثين عشر أمرهم بالتوجه إىل اليهود واهم عن التوجه إىل األمم
 ونص سفر األعمال هنا يذكر أم توجهوا إىل األمم ، ومل يقصروا دعـوم علـى بـين                  

 . أمرهم املسيحإسرائيل كما
، كما تبني من نص     عترب هذا النص يف سفر األعمال بداية قبول األمم يف دين املسيح             و ي 

 مبن فـيهم    لك فإن نصوص العهد اجلديد نفسها تشري إىل أن احلواريني          أما قبل ذ   ،٤مىت هنري السابق  
ـ بطرس قد التزموا بتوجيه دعوم إىل اليهود ، جند ذلك مثالً يف خطب بطرس ا                يف سـفر    ذكورةمل

، فمـن خطبتـه       إذ جند اخلطاب فيها مجيعاً موجهاً إىل بين إسرائيل          ، األعمال قبل قصة كرنيليوس   
 :  على التالميذ خاطب اجملتمعني قائالً القدساألوىل بعد حلول الروح

 .٥..)، أصغوا إىل كالمي لتعلموا حقيقة األمر ، ويا مجيع املقيمني يف أورشليم أيها اليهود(
 : مرة أخرى يف نفس اخلطبة يقولو
إن يسوع الناصري رجل أيده اهللا مبعجزات وعجائب        : فيا بين إسرائيل امسعوا هذا الكالم     ( 

 .٦)وعالمات أجراها على يده بينكم كما تعلمون
 : يف اهليكل أمام الشيوخ يكرر خطابه إىل بين إسرائيل قائالًيف خطبتهو
؟ وملاذا حتدقون إلينا كأننا بقدرتنا أوبتقوانا جعلنا         ا حدث ملاذا تتعجبون مم  : يا بين إسرائيل  ( 

 .٧)هذا الرجل ميشي
                                                   

 .رمبا كان اختيار بطرس حتديداً وليس غريه من احلواريني ألنه كان كبريهم ولكلمته نفوذ على البقية ١
 ٢٤: ١٥مىت ٢
 ٦ -٥: ١٠مىت ٣
 )٤٠٦( انظر ما سبق ص ٤
 ١٤: ٢أعمال ٥
 ٢٢: ٢أعمال ٦
 ١٢: ٣أعمال ٧
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 ٤٣٢

 كانت بداية حتول    ١ل هنري إذ كما يقو  ،  أما هنا يف قصة بطرس وكرنيليوس فيختلف األمر         
 تظهره خطبه السابقة  ، بطرس نفسه الذي      حيث مسح لألمم بدخول الكنيسة على يد بطرس       ،   جديد

 . عوة إىل بين إسرائيل وحدهم قبل هذه الرؤيا اليت رآهاملتزماً بتوجيه الد
نـه مل يـأت إال إىل        اليت تنص علـى أ       لوصايا املسيح  لتزام إال تنفيذاً   هذا اال  ومل يكن 

 : ، كما جاء يف نص مىتاخلراف الضالة من بيت إسرائيل
 .٢) إىل بيت إسرائيل ،ما أرسلت إال إىل اخلراف الضالة(

 حني بعث حوارييه إبان وجوده معهم كان قد وجه هلم أمراً            سيحوأكثر من ذلك أن امل    
ال تسلكوا طريقاً إىل األمم ، وال تدخلوا مدينة سامرية ، بل اذهبوا باألحرى إىل اخلـراف                 : (صرحياً

 .٣)الضالة ، إىل بيت إسرائيل
مـيم  وقد استمر هذا األمر ومل يوجد ما ينقضه إال يف الروايات اليت نسبت إىل املـسيح تع                

 وهي روايات مل تصمد أمـام       - حسب االعتقاد النصراين   –رسالته إىل األمم بعد قيامته من األموات        
 .٤النقد كما تقدم

 للحواريني بأال يتوجهـوا بـدعوم إىل        فإذا كان بطرس قد وعت ذاكرته أمر املسيح         
مده فيكون بذلك قـد     األمم ، وأال يسلكوا طريقاً إليهم ، فما الذي جعله يتوجه إىل كرنيليوس ويع             

 ؟فتح الباب لعاملية دعوة املسيح 
 دعوة بطـرس    يرى شارل جنيرب أنه على افتراض القول بصحة قصة بطرس وكرنيليوس فإن           

أما أن تكون تلك الدعوة أصيلة من بطرس أو مـن           ،  ليس إال    لألمم إمنا كانت استجابة منه لدعوم     
 :ل جنيرب عن احلواريني، يقو تالميذ املسيح أنفسهم فهذا أمر مستبعد

فلم يكن ذلك   ،   وال ميكننا أن نتصور أم اجتهوا من أنفسهم إىل تبشري املشركني بعقيدم              (
، ولعل أقصى ما كانوا يصلون إليه يف هذا االجتاه هو الترحيـب بـبعض                بالنسبة هلم عمالً ذا معىن    

الفصل العاشر من أعمال الرسل يقوم       إذ نراه يف      ؛  على غرار ما فعله بطرس      ، املتتلمذين على اليهود  
  وال جند مغزى تارخيياً آخر للفـصل املـذكور           ، بتعميد اجلندي كرنيليوس الذي كان من املتقني اهللا       

، وقد شك أناس مـن       هذا إذا فرضنا أن القصة اليت يرويها خترج بعض الشيء عن حدود األساطري            
 .٥)قبل يف أمرها

                                                   
  )٤٠٦(انظر ما سبق ص ١
 ٢٤: ١٥مىت ٢
 ٦ -٥: ١٠مىت ٣
 )٤١٨( انظر ما سبق ص ٤
 )١١٣(املسيحية نشأا وتطورها ص ٥
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 أي مغزى آخـر سـوى أن        - على افتراض صحتها   –يرى جنيرب استحالة أن يكون للقصة       
يكون بطرس قد توجه إىل كرنيليوس استجابة لدعوته ، وال ميكن أن يكون قد توجه إليه من تلقـاء                   

 .نفسه
 .ولكن يرد على ذلك أمور تؤكد أن بطرس مل يفعل ذلك جملرد االستجابة لدعوة كرنيليوس

، وحـديث   ناء على الرؤيا اليت رآهـا طرس ذهب إىل كرنيليوس األممي ب    فالقصة تذكر أن ب   
 :الروح إليه وأمره له بأن يذهب مع رجال كرنيليوس فإن الروح هو الذي أرسلهم

وإذا الرجال الذين أرسلهم كرنيليوس قد سألوا عن بيت مسعان الدباغ ووقفوا بالبـاب              (  
 التفكري يف معىن    ويف هذه األثناء كان بطرس يواصل      هل مسعان امللقب بطرس مقيم هنا؟     : يستخربون

 ).١فانزل إليهم بال تردد فإين أنا أرسلتهم، بالباب ثالثة رجال يطلبونك : الرؤيا ، فقال له الروح
وإمنا برؤيا  ،  وبذلك برر بطرس موقفه أمام املتواجدين يف بيت كرنيليوس بأنه مل يأت جمتهداً              

 : يقول بطرس ،مل يعترض على الذهاب معهم ؛رآها لذلك
 غـري أن اهللا      ، مون أنه حمرم على اليهودي أن يتعامل مع األجنيب أو يزوره يف بيته            أنتم تعل ( 

 .٢)أراين أال أقول عن إنسان ما إنه دنس أو جنس، فلذلك جئت من غري اعتراض تلبية لدعوتكم
مث هو مرة أخرى يربر موقفه أمام املعترضني من أتباع املسيح بأنه مل يذهب من تلقاء نفـسه                  

 :  ، يقولراً من الروحبل كان مأمو
وإذا ثالثة رجال مرسلون من قيصرية وصلوا إىل البيت الذي كنت مقيماً فيه فأمرين الروح               ( 

 .٣)أن أذهب بال تردد فذهبت
 ، إذ هي جزء من األوامر        أوامر الروح القدس أوامر مقدسة ال ميكن احلياد عنها بأي حال           و

 .اإلهلية
 رس كان جمتهداً يف ذهابه إىل بيت كرنيليوس؟ن بطإ  كلهفهل ميكن القول بعد ذلك

 - وهو احتمال أشار إليه جنيرب سـابقاً  –إن الذي يترجح لدي هو أن من وضع هذه القصة           
حرص على إبراز جانب أن بطرس مل يكن جمتهداً يف دعوته كرنيليوس بل كان مأموراً من الـروح                  

 .يد عنهومبقتضى الرؤيا اليت رآها وفسرها بأا أمر إهلي ال حم
 قد يكون الغرض منها خدمـة قـضية          إىل حواريي املسيح     إن نسبة أمثال هذه القضية    

، وإال   معينة أراد واضعوها إضفاء صبغة القداسة عليها كوا متأصلة على أيدي احلواريني أنفـسهم             
ـ            - النقاد  بعض  كما يقول  -فإن احلواريني   ود كانوا أبعد ما يكونون عن التفكري يف دعوة غـري اليه

                                                   
 ٢٠ -١٧: ١٠أعمال ١
 ٢٩ -٢٨: ١٠أعمال  ٢
 ١٢ -١١: ١٠أعمال  ٣
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 ٤٣٤

، بل الواقع أنه كان من ضروب املستحيل         وكانت فكرة تبشري الوثنيني بعيدة كل البعد عن عقوهلم        (
 .١)أن يتصوروا إمكان انتشار اإلجنيل بني رجال مل يؤمنوا بالعقيدة اليهودية  قبل ذلك

 

                                                   
 )٧٢(املسيحية نشأا وتطورها ص: ما بني القوسني من كالم شارل جنيرب عن احلواريني  ١
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  السادسالفصل

 جممع الشيوخ
 جممع الشيوخ يف العهد اجلديد:املبحث األول . 
  جممع الشيوخ وقائع التعليق على:الثا�ياملبحث . 

http://kotob.has.it



 ٤٣٦

 دـيمتـهـ
 

 ، إذ فيها تتخذ القرارات      ١تعترب اجملامع املقدسة من أهم مصادر العقيدة والتشريع يف النصرانية         
 .ذات الصلة بالديانة عقيدة وشريعة 

  مثـل     يف النصرانية  ةوقد ثبت على مر التاريخ النصراين أمهية هذه اجملامع ، فالعقائد األساسي           
ادعاء أن املسيح ابن اهللا والتثليث مل يتخذ بشأا قرار فاصل وتصبح من قواعد الدين املتفق عليها إال                  

 .من خالل هذه اجملامع

 هذه اجملامع وأخطرها على اإلطالق هو جممع الشيوخ أو اجملمع األورشليمي ، إذ كان   ٢وأول
، ومنه بدأ تقسيم النـاس       سالة عيسى   بداية مرحلة جديدة  طرأت بعدها تغيريات كثرية على ر         

 .فصيل إسرائيلي  ، وآخر غري إسرائيلي : - إزاء العمل بشريعة التوراة–إىل فصيلني 

 فهو أخطر حىت من اجملامع املـسكونية الـيت          –واعترب هذا اجملمع أهم اجملامع على اإلطالق        
قطة البدء يف عقدها ، وإضفاء القداسة        ألنه قعد هلذه اجملامع كلها ، وكان ن        -أصلت للعقائد النصرانية  

 حبضور احلواريني ، وكانوا هم متخـذي        - حبسب التاريخ النصراين   –على قراراا ، إذ هو قد عقد        
قراراته ، ومل يكونوا وحدهم بل كان ذلك كله بإهلام الروح القدس ومباركته قرارات اجملمع ، فـإذا                  

وخطره يف التاريخ النصراين كله ، وأثره يف انعقاد كل          مجع هذا إىل هذا تبني مدى قدسية هذا اجملمع          
 .اجملامع اليت أتت بعده

 عقدت هـذا  هومن أجل الوقوف على الدور املنسوب للحواريني يف هذا اجملمع واختاذ قرارات        
 .الفصل ملناقشة النصوص اليت أوردت وقائع اجملمع يف العهد اجلديد

                                                   
 شرقاً وغرباً   - األرض -اجتماع أساقفة املسكونة  (مسكونية وحملية ، فاملسكونية يراد ا       : تنقسم اجملامع املقدسة  إىل قسمني رئيسني       ١

مع لبحث أمر جلل يف الكنيسة ، ونادراً ما حدث اتفاق حول قرارات هذه اجملامع بني الشرق والغرب ، ولقد عقد يف الشرق سبعة جما                       
م ، أما الكنائس األرثوذكسية الشرقية القدمية فهي ال تعترف إال بالثالثـة  ٧٨٧مسكونية ، كان آخرها جممع نيقية املسكوين الثاين سنة        

 )٢١٠/ ٣(معجم املصطلحات الكنسية ) . اجملامع األوىل منها فقط ، أما يف الكنيسة الغربية فقد عقد ا كثري من اجملامع وال تزال تعقد
). اجتماع أساقفة أي كنيسة أو أساقفة جمموعة من الكنائس املتجاورة لبحث أمر من األمور العامة              ( فهي   - املكانية – اجملامع احمللية    أما

 .املرجع السابق
)  م٢٠٠٥(  القاهرة ، الطبعة الرابعـة عـشرة       –الكلية اإلكلرييكية لألقباط األرثوذكس     : البابا شنودة ، ط   : الالهوت املقارن   : انظر ٢
 )٦٢(ص
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 ٤٣٧

 املبحث األول
 يدجممع الشيوخ يف العهد اجلد

 
 :تاريخ عقد امع

يورد العهد اجلديد أحداث جممع الشيوخ واألسباب الـيت أدت لعقـده واختـاذ قراراتـه                       
، وآخـر   ١)م  ٤٥( ، فهناك من يرى أنه انقعد سنة         اجملمعهذا  وقد اختلف املؤرخون يف تاريخ انعقاد       

 .٣)م ٥٢ -٥١( ، ويرى آخرون أنه عقد بني عامي ٢ )م٥٠(يقول إن ذلك كان 

 :أسباب انعقاد امع
و يذكر سفر أعمال الرسل أن السبب الرئيس يف انعقاد اجملمع هو حبث قضية إلزام املؤمنني                

 .من األمم بشرائع التوراة

 قد توسع ليشمل منـاطق      فقبل انعقاد اجملمع كان النشاط التبشريي لبعض أتباع املسيح        
 وهـي أول    –يسة أنطاكية يف أوج نشاطها حينذاك       كثرية من اليت يتواجد فيها األمميون ، وكانت كن        
 .-٤كنيسة تشمل األمم بنشاطها التبشريي كما سبق

 يف مناطق خمتلفة أثر كبري يف اعتناق عدد كبري          ٥كما كان للرحالت اليت قام ا بولس وبرنابا       
 . من األممني رسالة املسيح 

 جيب عليهم اإلذعان لـشريعة      ، فهل  املؤمنني اجلدد هؤالء  ولكن كانت هناك مشكلة تواجه      
 وأتباعه من بعده مل حييدوا       ،  جاء مصدقاً لشريعة موسى     كون عيسى    -موسى والعمل بطقوسها  
 املسيح دون أن يلزموا بشريعة موسى؟  أم يكفيهم جمرد اإلميان ب-عنها إىل ذلك الوقت

، إذ رأى فريق     هي حمور تلك املشكلة      - بوصفه طقساً يهودياً رئيساً    –وكانت قضية اخلتان    
 ، بينما رأى فريـق      من اليهود املتمسكني بالناموس وجوب ختان كل أممي يعتنق رسالة املسيح          

 .آخر أن ذلك مما ال يلزم 

                                                   
 .)٦٢( ص الالهوت املقارن ١
 )٩٣(ص) م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٨: (حممد رجب الشتيوي ، ط: اجملامع املسيحية وأثرها يف النصرانية: انظر ٢
 بدون بيانات طبع) ٧٠( ميشيل جرجس ص:الكنيسة املصرية  ٣
 )٤١٩( انظر ص ٤
 ١٤ - ١٣مذكورة يف سفر األعمالمن هذا البحث ، وهي ) ٢٤٩( انظر جممل الرحالت اليت قاما ا ص ٥
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 ٤٣٨

يقول ول  ومن هنا جنمت املشكلة اليت استدعى األمر رفعها إىل احلواريني يف القدس لبحثها ،               
 :ديورانت يف حتليل الواقعة

هودي من الطقوس اليت توجبها صحة اجلسم بقدر ما كـان رمـزاً             مل يكن اخلتان عند الي    (
، وهلذا روع اليهودي املسيحي حني فكر يف نكث ذلـك            ١مقدساً لعهده القدمي الذي عاهد اهللا عليه      

، وأدرك بولس وبرنابا أنه إذا نال هؤالء املبعوثون بغيتهم فإن املسيحية لن يقبلها إال عدد قليل                  العهد
وعرضا املسألة على بساط البحث مـع سـائر         ..إىل أورشليم ومن أجل هذا سافرا     من غري اليهود،    

 .٢)الرسل

وهناك يف أورشليم عرض بولس وبرنابا املشكلة على احلواريني ، وألا مشكلة ذات بعـد               
عميق وهلا صلة بأصل التشريع مل يكن من املمكن البت فيها إال بإجتماع يبحث املشكلة ويوجد هلا                 

 االجتماع الذي حضره احلواريون ، ودار فيه نقاش وجدل ، وألقى فيه بطرس البيـان                حالً ، وكان  
املمهد الذي عرض فيه ألسباب االجتماع  ، مث أعقبه استماع احلضور إىل بـولس وبرنابـا ومهـا                   
يعرضان ما جاءا ألجله ، مث حتدث يعقوب العادل واقترح اقتراحاً حظي بإمجاع احلضور ، وصدر عنه            

 .مع ، مث أرسل احلضور البيان إىل األرجاء املختلفة مع بولس وبرنابا ، يرافقهما اثنني آخرينقرار اجمل

هذه خالصة أحداث جممع الشيوخ وفيما يلي عرض لتفاصيله كما ورد يف سـفر أعمـال                
 .الرسل

 :أحداث جممع الشيوخ
 :جاء يف اإلصحاح اخلامس عشر من سفر األعمال

  من منطقـة اليهوديـة إىل أنطاكيـة        -نوا قد آمنوا باملسيح    الذين كا  -وجاء بعض اليهود  ( 
 فجـادهلم    ،  ال ميكنكم أن ختلصوا ما مل ختتتنوا حسب شريعة موسى          :وأخذوا يعلمون اإلخوة قائلني   

وبعد املناقشة قرر مؤمنو أنطاكية أن يذهب بولس وبرنابا مـع بعـض             ،  بولس وبرنابا جداالً عنيفاً     
 .ويبحثوا معهم يف هذه القضية شيوخ يف أورشليماملؤمنني ليقابلوا الرسل وال

                                                   
أما أنت فاحفظ عهدي أنت وذريتك من بعـدك         : وقال الرب إلبراهيم    : ( ١٤ -٩: ١٧وهو عهد ذكر يف التوراة يف سفر التكوين        ١

أن يختنت كل ذكر منكم ، ختتنون       : مدى أجياهلم ، هذا هو عهدي الذي بيين وبينك وبني ذريتك من بعدك الذي عليكم أن حتفظوه                  
أس قُلفة غرلتكم ، فتكون عالمة العهد الذي بيين وبينكم ، ختتنون على مدى أجيالكم كل ذكر فيكم ابن مثانية أيام ، سـواء كـان         ر

املولود من ذريتك أم كان ابناً لغريب مشترى مبالك ممن ليس من نسلك ، فعلى كل وليد سواء ولد يف بيتك أم اشتري مبال أن خيـنت                            
 ). عهداً أبدياً ، أما الذكر األغلف الذي مل يخنت يستأصل من بني قومه ألنه نكث عهديفيكون عهدي يف حلمكم

 )٢٥٥/ ١١( قصة احلضارة ٢
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 ٤٣٩

 ، خمـربين    ٢ و الـسامرة   ١ وبعدما ودعتهم الكنيسة سافروا إىل أورشليم مروراً مبدن فينيقة        
 .اإلخوة فيها بأن غري اليهود أيضاً قد اهتدوا إىل املسيح ، فأشاعوا بذلك فرحاً كبرياً بني اإلخوة مجيعاً

، فأخربوهم بكل    ٣ م الكنيسة مبن فيها من رسل وشيوخ        وملا وصلوا إىل أورشليم رحبت     
جيب :  مث آمنوا وقفوا وقالوا    ٤، ولكن بعض الذين كانوا على مذهب الفريسيني        ما فعل اهللا بواسطتهم   

   . ويلزموا أن يعملوا بشريعة موسىأن خينت املؤمنون من غري اليهود

 :عد نقاش كثري وقف بطرس وقال، وب فعقد الرسل والشيوخ اجتماعاً لدراسة هذه القضية

  أنتم تعلمون أنه منذ مدة طويلة شاء اهللا أن يسمع غري اليهود كلمـة البـشارة               : أيها إلخوة 
، وقد شهد اهللا العليم مبا يف القلوب على قبوله هلم إذ وهبهم الروح القدس كما                ٥لى لساين ويؤمنوا  ع

، فلمـاذا تعارضـون اهللا       هر باإلميان قلـوم   ، إذ ط   ، فهو مل يفرق بيننا وبينهم يف شيء        وهبنا إياه 
؟ فنحن نؤمن بأننا خنلص كمـا        فتحملون تالميذ الرب عبئاً ثقيالً عجز اآلباء وعجزنا حنن عن محله          

 .خيلصون هم بنعمة الرب يسوع

خذوا يستمعون إىل برنابا وبولس ومها خيربام مبـا         أعندئذ توقف اجلدال بني احلاضرين، و     
 .تهما من عالمات وعجائب بني غري اليهودأجراه اهللا بواسط

أخربكم مسعان كيـف    : ستمعوا يل أيها اإلخوة     ا : ٦وبعد انتهائهما من الكالم قال يعقوب     
 ال األنبياء كما جاء تفقد اهللا منذ البداية غري اليهود ليتخذ من بينهم شعبا حيمل امسه ، وتوافق هذا أقو

                                                   
 )٢٤٧(سبق التعريف ا ص ١
 )١٦٠( وبالسامريني  صسبق التعريف ا ٢
الكرامـة  " شيخ"وكان يقصد بكلمة يراد بالرسل احلواريني ، أما الشيوخ فهو لقب أطلق يف العهد اجلديد كمرادف لكلمة أسقف ،   ٣

قـاموس الكتـاب املقـدس      : انظـر . نوع العمل الذي يؤديه كمشرف على الكنيسة        " أسقف"اليت تليق بصاحب اللقب ، وبكلمة       
 )٥٣١(ص
 .ريسيون بتطبيقهم احلريف للناموسعرف الف ٤
، وقد ذكـر ولـيم      ١٠ة ضمن تالميذ املسيح ، انظر أعمال      إشارة إىل الرؤيا اليت رآها بطرس وبناء عليها مت قبول كرنيليوس قائد املئ             ٥

 )١٨٥( ص- سفر أعمال الرسل-باركلي أن املدة ما بني قبول األمم وجممع الشيوخ هي حوايل عشر سنوات ، تفسري العهد اجلديد
  –ملعروف بـأخي الـرب      اختلفت املصادر النصرانية يف حتديد هوية يعقوب املذكور هنا ، ولكن أكثرها على أنه يعقوب ا               : يعقوب ٦

 ) ٢٩٣/ ٨(دائرة املعارف الكتابية  : انظر-وهو غري يعقوب بن حلفى احلواري املعروف بيعقوب الصغري متييزاً له عن يعقوب بن زبدي                
 ).٢٣٢٢(، التفسري التطبيقي للكتاب املقدس ص) ١٠٧٦(قاموس الكتاب املقدس ص

، ولكـن   ) ١٠١( انظر الالهوت املقارن ص    - نفسه يعقوب بن حلفى احلواري     وتشري بعض املراجع إىل أن يعقوب هذا  أخا الرب هو          
 .أكثر املصادر على خالف ذلك

وكـان رأس الكنيـسة يف      ... يعقوب أخو الـرب   ( : ) ١٠٧٦( ص وحول هوية يعقوب املذكور هنا جاء يف قاموس الكتاب املقدس         
وكان يلقب بالبار بسبب شدة غريتـه علـى          ،   ٣: ٦ ، مرقس  ٥٥: ١٢ مىت –ذكر مرتني يف اإلجنيل     ...أورشليم يف العصر الرسويل     

  =وذكرت هلم مواقف عدة يف األناجيـل      " إخوة الرب " وتشري املصادر إىل أن يعقوب هذا كان له إخوة عرفوا مجيعاً باسم              ).الشريعة
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 ٤٤٠

                                                                                                                                                  
 إشارة سفر األعمال إىل وجود أم       ولكنهم مل يؤمنوا باملسيح إبان وجوده على األرض ، ومل يسمع بإميان أحد منهم بعد ذلك  إال يف                  =

وكانوا مجيعاً يداومون على الصالة بقلب واحد ومعهم بعض النساء ومـرمي أم يـسوع               : (املسيح وإخوته مع احلواريني أثناء العبادة       
 بظهـور   أن يعقوب اقتيد إىل اإلميـان     ( وال يعلم مىت آمن يعقوب بالضبط إال أن بعض املصادر ترجح             -١٤: ١ أعمال -   )وإخوته  

، وانظر كذلك دائـرة املعـارف       ) ١٠٧٦( قاموس الكتاب املقدس ص    .)-٧ : ١٥كورنثوس  ١ -خاص ظهره له املسيح بعد قيامته     
 ).٢٩٣/ ٨(الكتابية 

 بينما يرى الـبعض اآلخـر أن   -)٢٩٣/ ٨( دائرة املعارف الكتابية–م ٦١واختلفت املصادر يف تاريخ وفاته فريى البعض أنه قتل سنة   
 ).١٠٧٦( قاموس الكتاب املقدس ص-م ٦٢سنة ذلك كان 

ذكر فيما سبق أن يعقوب هذا يدعى بأخي الرب وهو االسم الذي عرف به يف األناجيل ، وهناك إخوة له دعـوا                       :قضية إخوة الرب  
ة احلقيقـيني أم    هل يراد م اإلخو   :  واختلفت املصادر النصرانية يف حتديد معىن  إخوة الرب         - املراد به املسيح   -كلهم بإخوة الرب  

وقد تضاربت األقوال يف حقيقة نـسبة هـؤالء         : (هذه االختالفات فقال  ) ١٠٧٦(االعتباريني ، وقد خلص قاموس الكتاب املقدس ص       
فمن قائل إم أبناء يوسف من زوجة كانت قبل مرمي ، ومن قائل إم أوالد أخت ملرمي ، أو أوالد أخ يوسف وهؤالء يف                : اإلخوة إليه   

      ، وقد فصل القـاموس يف موضـع آخـر          ) ود ويف لغتهم يسمون إخوة ، ومن قائل إم إخوة يسوع من يوسف ومن مرمي              عرف اليه 
 بعـد  – كل قول من هذه األقوال ونسبه إىل قائله دون أن يرجح شيئاً يف املسألة ، أما دائرة املعـارف الكتابيـة        -)٣٤ -٣٣( ص –

 االعتقاد  خوة أشقاء للمسيح من مرمي ، و تذكر أن األقوال األخرى مل تظهر إال من أجل دعم                 فترجح أم كانوا إ    -استعراضها لألقوال 
    : جاء فيهـا    إذ هو ما ال تؤيده الدائرة    و إىل الربوتستنت ،      منهما  مث انتقل  بدوام بتولية العذراء ، وهو معتقد األرثوذكس والكاثوليك ،        

االعتقاد .. أو أم كانوا أوالد خالته    .. نوا إخوة أشقاء بل إخوة غري أشقاء من يوسف        مل يكو  ويكمن خلف النظريتني القائلتني بأم    ( 
 يف عقيدة وعبـادة     - دون أي سند كتايب    –مرمي دائمة البتولية    : ببتولية مرمي بتولية دائمة ، وقد شاعت هذه النظرية اليت كان شعارها             

 )عدلة من الكنيستني اليونانية والكاثوليكية إىل الربوتستنتية وانتقال يف صورة م ،الكنائس يف العصور القدمية والوسطى
دائـرة املعـارف    ) لكن اعتبارهم إخوة أشقاء للرب فيه تكرمي وتشريف للحياة العائلية بكل عالقاا وواجباا            : ( مث تقول بعد ذلك     

 )٩٢/ ١(الكتابية 
إذ حبل بالرب قـد ظـل        - كما يقولون  - أجل أن رحم العذراء     والكاثوليك واألرثوذكس إذ يعتقدون ببتولية العذراء فإن ذلك من          

 ).١٠٢(الالهوت املقارن ص: انظر. مغلقاً فلم يدخله ابن آخر هلا 
هذه هي خالصة األقوال يف قضية إخوة الرب لدى النصارى ، و عند التأمل يف موقف اإلسالم من ذلك جند أن نـصوص الكتـاب                         

 منه العربة يف    يسى عليهما السالم ذكر أكثر ما حتصل      فالقرآن الكرمي حني ذكر قصة مرمي وع      ،   والسنة مل يرد فيها ما يصرح بكل ذلك       
 : ، وذلك من خالل ما يليحياتيهما ، ولكن معطيات النصوص القرآنية ترشد إىل القول بدوام بتولية مرمي أم املسيح

øŒ ®: أن أم مرمي حني محلت ا نذرا خلدمة بيت اهللا ، يقول تعـاىل              - Î) ÏMs9$s% ßNr&t øΒ$# tβ≡t ôϑ Ïã Éb>u‘ ’ ÎoΤ Î) ßNö‘ x‹ tΡ š s9 $tΒ ’ Îû © Í_ôÜt/ # Y‘ § ysãΒ 

ö≅ ¬7s) tG sù û© Íh_ÏΒ ( y7¨ΡÎ) |MΡr& ßìŠÉΚ¡¡9$# ÞΟŠ Î=yè ø9$# ∩⊂∈∪ $£ϑ n=sù $pκ ÷J yè |Êuρ ôMs9$s% Éb>u‘ ’ ÎoΤ Î) !$pκ çJ ÷è |Êuρ 4© s\Ρé& ª! $# uρ ÞΟ n=÷ær& $yϑ Î/ ôMyè |Êuρ }§øŠs9uρ ã x. ©%! $# 4© s\ΡW{ $% x. ( ’ ÎoΤ Î) uρ 

$pκ çJ ø‹£ϑ y™ zΟ tƒ ö tΒ þ’ ÎoΤ Î) uρ $yδ ä‹ŠÏã é& š Î/ $yγ tG −ƒ Íh‘ èŒ uρ z⎯ÏΒ Ç⎯≈ sÜø‹¤±9$# ÉΟŠ Å_§9$# ∩⊂∉∪ 〈]  ٣٦ – ٣٥آل عمران[ 
yγ$ ® :وأخرب القرآن الكرمي عن مرمي أا كانت دائمة االنقطاع يف احملراب ، يقول تعاىل              n=¬6 s) tF sù $yγ š/ u‘ @Αθ ç7s) Î/ 9⎯|¡ym $yγ tF t7/Ρr&uρ $·?$ t6 tΡ $YΖ |¡ym 

$yγ n=¤ x. uρ $−ƒ Ì x. y— ( $yϑ ¯=ä. Ÿ≅ yzyŠ $yγ øŠn=tã $−ƒ Ì x. y— z># t ósÏϑ ø9$# y‰ y ùρ $yδ y‰Ζ Ïã $]%ø—Í‘ ( tΑ$s% ãΛ uqö yϑ≈ tƒ 4’ ¯Τ r& Å7s9 # x‹≈ yδ ( ôMs9$s% uθ èδ ô⎯ÏΒ Ï‰Ζ Ïã «! $# ( ¨β Î) ©! $# ä−ã—ö tƒ 

⎯tΒ â™ !$t±o„ Î ötó Î/ A>$ |¡Ïm ∩⊂∠∪ š Ï9$uΖ èδ $tã yŠ $−ƒ Ì Ÿ2y— …çµ −/ u‘ ( tΑ$s% Éb>u‘ ó= yδ ’ Í< ⎯ÏΒ šΡà$©! Zπ −ƒ Íh‘ èŒ ºπ t7Íh‹sÛ ( š ¨ΡÎ) ßì‹Ïÿxœ Ï™ !$tã ‘$!  آل [〉 ∪∇⊃∩ #$
مث ملا أراد اهللا ومحلت مرمي بنفخة من الروح كان محلها بعيسى معجزة من معجزات اهللا سبحانه وتعـاىل ، إذ                     ،   ]٣٨ – ٣٧ : عمران
 يتـرجح    وعلى ذلك   ،  مرمي مل ميسسها بشر ومل تتزوج من صغرها ، وهذا كان سر تعجب قومها منها حني رأوا وليدها بيدها                   كانت

ا مل تكن يف يوم ما خمطوبة ليوسف النجار الذي تقول األناجيل أنه كان خطيبها ، ألن من نذرت خلدمة بيت اهللا ليس من شأا أن                          أ
 . وال بعد ميالده عيسىتخطب أو تتزوج ال قبل ميالد

 tΒuρ$ ®: وذلك يف قوله تعـاىل      قد حرم عليهن الزواج بعده        وهناك قضية أخرى ذُكرت يف القرآن الكرمي وهي أن أزواج النيب             -

šχ% x. öΝ à6 s9 β r& (#ρ èŒ ÷σ è? š^θ ß™u‘ «! $# Iω uρ β r& (# þθ ßsÅ3Ζ s? …çµ y_≡uρ ø—r& .⎯ÏΒ ÿ⎯Íν Ï‰ ÷è t/ # ´‰ t/ r& 4 ¨β Î) öΝ ä3Ï9≡sŒ tβ% Ÿ2 y‰Ζ Ïã «! $# $̧ϑŠ Ïà tã ∩∈⊂∪ 〈  
 =        حرم عليهن الزواج من بعده تكرمياً له وحفاظاً على مكانته ، ولعل ذلـك كـان يف زوجـات                   فأزواج النيب    ]٥٣ :األحزاب[
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 ٤٤١

  مث أقيم أنقاضها وأبنيها مـن جديـد        ،  ة داود املنهدمة    سأعود من بعد هذا وأبين خيم     :"يف الكتاب   
يقول الرب  فاعل هذه األمـور       ناس ومجيع الشعوب اليت حتمل امسي ،        لكي يسعى إىل الرب باقي ال     

  .١"املعروفة لديه منذ األزل

 بل نكتب إليهم رسـالة       ، لذلك أرى أن ال نضع عبئا على املهتدين إىل اهللا من غري اليهود            
 وعن   ،  وعن ارتكاب الزىن    ، يها بأن ميتنعوا عن األكل من الذبائح املتنجسة املقربة لألصنام         نوصيهم ف 
فإن ملوسى منذ القدم أتباعا يف كل مدينة ، يقرأون شريعته وم احليوانات املخنوقة وعن الدم ؛     تناول حل 

 .ويبشرون ا يف اجملامع كل سبت

ى اختيار رجلني من اإلخوة يرسلوما إىل       عند ذلك أمجع الرسل والشيوخ واجلماعة كلها عل       
ان هلما مكانة رفيعـة بـني        ، وك  ٣ وسيال ٢أنطاكية مع بولس وبرنابا ، فاختاروا يهوذا امللقب برسابا        

 :  وسلموهم هذه الرسالة اإلخوة ،

من الرسل والشيوخ واإلخوة إىل املـؤمنني مـن غـري اليهـود يف مقاطعـات أنطاكيـة                  

                                                                                                                                                  
 جيز ألحد الزواج     هن أزواجه يف الدنيا واآلخرة ، وهن كذلك أمهات للمؤمنني فلم           أيضاً ؛ ألن أزواج النيب      مجيع األنبياء السابقني    =

عليها السالم كانت أم نـيب ولدتـه         فإذا كان هذه حال أزواج األنبياء ، فإن مرمي           - )٤٥٥ /٦(تفسري ابن كثري  :  انظر -ن من بعده  
، وقد اختصها اهللا تعاىل بتلك املعجزة من دون سائر نساء العاملني ، وهي من الشهرة مبكان لو كان                    والدة معجزة ومل تكن ذات زوج     

ا زوج لشهر ذلك وعلم ، والنصارى أنفسهم خمتلفون يف دوام بتوليتها وكربى طوائفهم مع القول بدوامها ، فترجح بكل ذلـك أن                       هل
هؤالء الذين يسميهم النصارى إخوة عيسى وجيعلهم البعض إخوة أشقاء له يتبني أن هؤالء مل يكونوا يف احلقيقة إخوة له ، وأن مـرمي                        

 . وال بعد ذلكبل مولد عيسى العذراء مل تتزوج ال ق
يف ذلك اليوم أقيم مسكن داود الذي اوى ، وأسد ثغراته ، و أعمـر    : (  ، ونصها    ١٢ -١١: ٩عاموس: هذه النبوءة مذكورة يف      ١

ليها ، يقول الرب خرائبه ، وأعيد بناءه كالعهد به يف األيام الغابرة ، لكي يرث إسرائيل ما تبقى من أُدوم ومجيع األمم اليت دعي امسي ع                     
لكـي  : ( ، ويالحظ الفرق بني ما أورده لوقا وبني النص األصلي يف عاموس ، فلوقا يذكر من النبوءة هذا النص                  ) صانع هذه األمور    

لكي يرث إسرائيل ما تبقى من أُدوم ومجيـع         : (، بينما يف نص عاموس      ) يسعى إىل الرب باقي الناس ومجيع الشعوب اليت حتمل امسي         
ويظهر االختالف واضحاً بني النصني ، فنص سفر األعمال يصرح بأن النبوءة خاصة بسعي األمم ومجيـع     ) م اليت دعي امسي عليها    األم

الشعوب إىل الرب ، وعلى هذا األساس أوردت النبوءة على لسان يعقوب ألن فيها ما يفيد قبول األمم الـدعوة ، وأمـا يف الـنص                          
 وأُدوم هي أرض اُألدوميني أبناء عيسو أخي يعقوب الذي مسـي            – يف أن إسرائيل سريث أُدوم        فاملعىن واضح  - نص عاموس  -األصلي

 وسريث كذلك مجيع األمم احمليطة واليت دعي اسم الرب عليهـا             –)] ٣٩(قاموس الكتاب املقدس ص   [أيضاً أُدوم ألنه ولد أمحر الشعر     
 إن مل يكن خطأ فقد كان عن عمد لتعطى القضية عمقاً أكرب             -ذا الوجه  والتغيري فيها على ه    –وعلى ذلك فإن نقل النبوءة من عاموس        

 .  حني تربط بنبوءات العهد اجلديد
تذكر دائرة املعارف الكتابية أن يهوذا برسابا حيتمل أن يكون أخاً ليوسف برسابا الذي كان أحد اللذين أجريت عليهمـا                    : برسابا   ٢

 )٢/١٣١(دائرة املعارف الكتابية : انظر. وكان اآلخر هو  متياس الذي فاز بالقرعة القرعة الختيار خلف ليهوذا اإلسخريوطي ، 
 )٢٥٣(سبقت ترمجته ص ٣
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 ٤٤٢

 - دون تفويض منـا    -ن بعض األشخاص ذهبوا من عندنا إليكم      أ ، علمنا    سالم: ٢وكيليكية١وسورية
ن خنتار رجلني قـد     ، فأمجعنا برأي واحد على أ     فأثاروا بكالمهم االضطراب بينكم وأقلقوا أفكاركم       

، فأرسـلنا    كرسا حياما السم ربنا يسوع املسيح نرسلهما إليكم مع أخوينا احلبيبني برنابا وبولس            
ى الروح القدس وحنن أال حنملكم أي عـبء         أفقد ر  شفاهاً ،    لغاكم الرسالة نفسها  يهوذا وسيال ليب  

وعن تنـاول   ،  ، إمنا عليكم أن متتنعوا عن األكل من الذبائح املقربة لألصنام             فوق ما يتوجب عليكم   
نفسكم من هـذه    أ وحتسنون عمالً إن حفظتم       ،  وعن ارتكاب الزىن    ، الدم وحلوم احليوانات املخنوقة   

 . ، عافاكم اهللاراألمو

 حيث دعوا اجلماعة إىل االجتمـاع وقـدموا          ، فانطلق حاملوا الرسالة وسافروا إىل أنطاكية     
  .إليهم الرسالة وملا قرأوها فرحوا مبا فيها من تشجيع

 أيضاً فوعظا اإلخوة كثرياً وشددا عزميتهم ، وبعد مدة من الـزمن  ٣وكان يهوذا وسيال نبيني  
ية إىل الذين أرسلومها ، ولكن سيال استحسن البقاء يف أنطاكيـة ، فعـاد               صرفهما اإلخوة يف أنطاك   

يهوذا وحده ، وبقي هناك أيضاً بولس وبرنابا يعلمان ويبشران بكلمة الـرب ، يعاومـا آخـرون     
 .٤)كثريون

هذه هي تفاصيل جممع الشيوخ كما وردت يف سفر أعمال الرسل بدًءا من سبب انعقـاده                
 .سه وما دار فيه من مداوالت ، انتهاًء بقراراته اليت صدرت باإلمجاعومروراً باالجتماع نف

 :وأهم ما تضمنه نص سفر األعمال عن جممع الشيوخ ميكن إمجاله يف حماور رئيسة

 .بيان بطرس وما تضمنه -

 .خطبة يعقوب وما اشتملت عليه -

                                                   
 )٢١٦(التعريف ا صسبق  ١
إقليم يف اجلزء اجلنويب الشرقي من آسيا الصغرى ، يطل على البحر املتوسط ، كان هذا اإلقليم ينقسم إىل قسمني شـرقي                      : كيليكية ٢

م ، مث اجلـزء     . ق ٥١ – ٥٠واىل على حكمهما دول خمتلفة  إىل أن أصبح اجلزء الغريب منها والية رومانية بني عـامي                  وغريب ، وقد ت   
طرسوس اليت يتحدر منها    : م يف عهد االبراطور فسباسيان ، من أهم مدن كيليكية         .٧٢م ، مت توحيد اجلزءين سنة       .ق٣٨الشرقي سنة   

أطلس الكتاب املقدس   : انظر. كية القدمية تكاد تطابق حدود والية أدانا التركية احلالية         وحدود إقليم كيلي   - شاول الطرسوسي  -بولس
 )٤٦٠ – ٧/٤٥٧(و دائرة املعارف الكتابية) ٣٨٠ – ٣٧٩(ص
  كل من نال- كما هو احلال هنا–مفهوم النبوة يف االصطالح النصراين يتسع ليشمل غري األنبياء الذين أوحى اهللا إليهم ، فهو يشمل         ٣

 وأصبح يعمل يف الوعظ والتشجيع ، وبناًء على ذلك تكون ألقواله قدسية خاصة ، ومن هـذا                  ،هبة الروح القدس اليت وعد ا املسيح        
 )٢٠/ ٨(دائرة املعارف الكتابية : انظر. املنطلق دعي يهوذا وبرسابا  نبيني ، وهناك آخرون غريهم دعوا ذا اللقب يف العهد اجلديد 

 ٣٥ -١: ١٥أعمال  ٤
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 ٤٤٣

وأناقش أبـرز   قرارات اجملمع وما ترتب عليها ، وفيما يلي سأناقش هذه احملاور الثالثة ،               -
 .ما ورد فيها من قضايا

 
 :خطبة بطرس يف امع: أوالً

كان للخطبة اليت ألقاها بطرس يف جممع الشيوخ أثر كبري يف صياغة قراراته ، فهذه اخلطبـة                 
 .كانت مبثابة التمهيد لقبول القضية اليت جاء برنابا وبولس من أجل مناقشتها

 وسبق أن كانت له جتربته يف دعوة األمم فـإن           وكوا قد ألقيت من قبل حواري له شأنه ،        
 .ذلك مما ميهد متهيداً جيداً لدى اآلخرين الذين رمبا مل يكونوا ليقتنعوا لو مل ميهد بطرس للقضية

 : وأهم ما اشتملت عليه هذه اخلطبة أمران مها 

ـ        ، والذي     اإلشارة إىل سبق قبول األمم يف الكنيسة       -١ ن كان قد مت على يد بطرس نفسه م
، يقـول مـىت     ١روح القدس عليهم كما حل على احلواريني      ودليل قبول الرب هلم هو حلول ال       ،قبل  

 :هنري يف تفسريه 

 وكان من املستحسن أن يقول هو هـذا          ، ما قاله بطرس يفي بالغرض إذ تكلم يف الصميم        ( 
 .٢)مم ألنه هو نفسه كان أول من كرز باإلجنيل إىل األ ؛الكالم عوض أن يقوله شخص غريه

 تصريح بطرس بأن إلزام املؤمنني من األمم باخلتان إن هو إال عبء ثقيل عجـز اآلبـاء                  -٢
 .والرسل أنفسهم عن محله

ويقول مىت هنري إن بطرس بين مجلة أمور يف خطبته حول من يلزمون الناس بضرورة العمل                
 :بالناموس فقال عنهم

 ومل يشترط    ، م موضوعاً سبق هللا البت فيه     ، وذلك بإعاد    إم يوجهون إهانة بالغة هللا     -أ( 
: نتم بإثارة املوضوع ثانية كأنكم يف الواقع تتـساءلون        أ، و  فيه سوى عالمة هي إعطاء الروح القدس      

؟ فالذين يصفون هللا ما جيب       هل كان جاداً بالنسبة هلذا املوضوع     : ؟ أو  هل يعرف اهللا ما الذي فعله     
الناس ال ميكنهم أن خيلصوا إال يف ظل شروط وضعوها هـم ومل              ويقولون إن     ، عمله إمنا جيربون اهللا   
 .يضعها اهللا إطالقاً

  للمأسـورين بـاإلطالق    لقد جاء الرب يسوع لكي ينادي     :  ظلموا التالميذ ظلماً بيناً    -ب
، جاء املسيح لريحينا من هذا النري ولذلك فـإن           ولكنهم شرعوا يستعبدون أولئك الذين حررهم اهللا      

                                                   
 .من هذا البحث) ٤٠٤(انظر تفصيل الكالم حول دعوة األمم ص ١
 )٢/١١٥(التفسري الكامل للكتاب املقدس ٢
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ملعلمني وضع النري على رقاب األمميني الذين جاء الرب يسوع ليحرر منه حىت اليهـود               حماولة هؤالء ا  
 ).١تعد أكرب ظلم ميكن ختيله بالنسبة هلم

من األمور اليت بينها بطرس يف خطبته أن خالص اليهود وغري اليهـود لـيس بالعمـل                 ) ٣
كما خيلصون هم بنعمة الـرب      فنحن نؤمن بأننا خنلص      (: وإمنا باإلميان بنعمة يسوع فقط      ، بالناموس
 .٢)يسوع

فيما كان معلمو اليهود يصرون على أن اخلتان ضروري للخالص أوضح           :(  يقول مىت هنري  
وليس بأية  " بنعمة الرب يسوع املسيح   "بطرس أن كالً من اليهود واألمميني ميكنهم أن ينالوا اخلالص           

نـؤمن أن   " فنحن املختونون بالنعمة     حنن نؤمن بأننا خنلص بواسطة هذه النعمة فقط       .. وسيلة أخرى 
    ، وينبغي  علينا أن نعتمد على نعمة املسيح للخالص كمـا هـم أيـضاً               " خنلص كما أولئك أيضاً   

، ملاذا نثقل عليهم بعبء ناموس       وليس هناك طريق آخر للخالص لليهود وطريق آخر خلالص األمم         
ل إجنيل املسيح هو الذي ال بـد منـه          موسى كشرط ال بد منه خلالصهم يف حني أنه ليس الناموس ب           

 .٣)خلالصنا وخالصهم؟

 

 :بيان يعقوب يف امع: ثانياً
بل كان هناك أيضاً يعقوب     ،  مل يكن بطرس وحده هو من تصدى للكالم حول هذه القضية            

مبـا  رس من خطبته وحتدث بولس وبرنابا       ، الذي ألقى بيانه بعد انتهاء بط        املدعو أخا الرب      العادل
 :، وأهم ما ورد يف هذه اخلطبة ى أيديهم حصل عل

 .مبوقف بطرس من دعوة األمماإلشادة  -١

 .ة سابقة يف كتب األنبياءوء ذكر أن هذه الدعوة ما هي إال حتقق لنب-٢

 :      يقول مىت هنري هن هذه النقطة

 كـان    ومن مث   ، أكد هذا باقتباس من العهد القدمي كان قد سبق التنبؤ به يف العهد القدمي             ( 
 وكان التوقع    ، فمعظم أنبياء العهد القدمي حتدثوا بشكل أو بآخر عن دعوة األمم          ... البد وأن يتحقق  

 ولكن يعقوب يتـرك     -٣٢: ٢ لوقا -"نور إعالن لألمم   " العام لليهود األتقياء هو أن املسيح سيكون      

                                                   
 )١١٦/ ٢(التفسري الكامل للكتاب املقدس ١
 ١١: ١٥أعمال ٢
 )١١٦/ ٢( التفسري الكامل للكتاب املقدس ٣
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، وهو هنا يشري "كتوبكما هو م" ، وينتقي نبوءة غامضة  ات شهرة بالنسبة هلذا املوضوعوءأكثر النب 
 .١)-١٢ -١١: ٩ عاموس إىل ما جاء يف

 . االقتراحات اليت قدمها يعقوب يف بيانه-٣

مل يكتف يعقوب بتقدمي بيان عادي بل أضاف إىل ذلك عدة مقترحات من شـأا  حـل                  
 ، تتمثل هذه املشكلة يف     مشكلة كانت ستحتدم بني اليهود واألمم ما مل توضع أمثال هذه املقترحات           

، فكان ال بد من وضع بعض التعاليم اليت          أن اليهود لن يقبلوا حل األممني من الناموس مجلة وتفصيالً         
 .ال يسع حىت األممني االنسالل منها

  جيدر بالذكر هنا أن يعقوب هذا كان من أشد املتمسكني بالناموس احملافظني على تقاليده               و
 يقول ولـيم     بد أن تؤخذ بالتسليم ،     ا حاله فال  فإن كانت مثل هذه املقترحات صادرة من رجل هذ        

، ولكن   ولقد كان يتمتع بسمعة ممتازة حىت اشتهر بيعقوب العادل        : ( باركلي عن يعقوب ومقترحاته   
فإذا كان هذا الرجل العادل واحملافظ واملـدقق        ،  األهم من ذلك أنه كان رجالً حمافظاً حيفظ الناموس          

، وهذا ما حدث بالفعل فقد حكم بـدخول   ٢ري على ما يرام   يقتنع بدخول األمم فإن كل شيء سيس      
  ، ولكن بعض األحكام االجتماعية كان هلا دخل يف املوضـوع           األمم دون وضع عوائق يف طريقهم     

لذلك اقترح يعقوب بعض التنظيمات اليت جيب أن يلتزم ـا            فكيف يتعامل يهودي مدقق مع أممي؟     
     ... أما النواهي األخرى فهي االمتناع عن الزنـا        ... لألوثان ، فيجب أن ميتنع عن أكل ما ذبح        األممي

 ولو مل يتبع األمميون هذه القوانني والتنظيمات البسيطة ملا          ...كما جيب أن ميتنعوا عن املخنوق والدم        
         لكن هذه التنظيمـات أزالـت كـل احلـواجز      ،كان هناك انسجام بني اليهود واألمم يف الكنيسة 

 .٣) الناس يف الكنيسةو وحدت بني

فإن ملوسى منذ القدم أتباعا يف كل مدينة ، يقرأون شـريعته            : (  ختم يعقوب بيانه بقوله     -٤
، وهذا اخلتام توضيح لسبب اقتراحه هذه األمور، يقـول مـىت            ) ويبشرون ا يف اجملامع كل سبت     

؛ ألم اعتادوا منـذ فتـرة        إن اليهود جيب أن يعطوا احتراماً عظيماًً      : أعطى سبباً لنصيحته  (  :هنري
ومن مث جيب حتملهم بأناة إذا مل يتمكنوا يف الوقـت           ،  طويلة على الوصايا املبجلة للناموس الطقسي       

 منذ أجيال قدمية له يف كل مدينة من يكرز بـه إذ يقـرأ يف                ٤ألن موسى :" احلاضر من التخلي عنها   
                                                   

كورة هنا واملنسوبة إىل كتاب عاموس ختتلف عـن الـنص           وقد سبق القول بأن هذه النبوءة املذ      ) ١١٧ -٢/١١٦(التفسري الكامل    ١
 )١( هامش )٤٣١(انظر ماسبق ص.قريب أو بعيد إىل قضية عاملية الدعوةاألصلي يف عاموس ، وأنه ليس يف النص األصلي ما يشري من 

يتصف بشدة متسكه بالنـاموس      ألن من    القضية ولكن األمر ليس كما يذكر ؛      إن مثل هذا الكالم الذي يذكره باركلي يراد به تربير            ٢
 .ن يعمد إىل نقض الناموس كله من أساسه مبثل هذه الطريقة اليت يعرضها سفر األعمال ال يتصور منه أحىت يوصف بالتشدد يف ذلك

 )١١٨ -١١٧(  - سفر أعمال الرسل- العهد اجلديدتفسري ٣
 .املراد به هنا أسفار موسى اخلمسة ٤

http://kotob.has.it



 ٤٤٦

ب منهم أن يتذكروا ناموس موسى، وحـىت         ولقد طُل   ، ، فدائماً يكرز هلم مبوسى    " اجملامع كل سبت  
، ولذلك نشأوا   "يف كل سبت  " كلمة الرب هذه اليت كتبت لنا جيب الكرازة ا أيضاً، فكتاباته تقرأ             

، لقد ورثوا عن آبائهم     " منذ أجيال قدمية  " منذ طفولتهم على أن يوقروا ناموس موسى وهذا ما كان         
، حىت ال جيهل أحد منهم التشديد الذي يضعه         " دينةيف كل م  " ، وهذا ما كان يتم     احترامهم ملوسى 

وعلى هذا فال ميكن لومهم لعدم رغبتهم يف التخلي عنها، وال ميكن أن              الناموس بالنسبة هلذه األشياء،   
يطلب منهم على حني غرة االقتناع بأنه ال حاجة بعد إىل هذه األمور ألا ال تقدم وال تؤخر، لذلك                   

 .ما حىت يتم إقناعهم شيئاً فشيئاًعلينا أن نتحملهم لفترة 

وهكذا أظهر هذا الرسول روح االعتدال سعياً إلرضاء الطرفني على قدر اإلمكـان وعـدم         
 ١)إثارة أي طرف منهما

 

 :جممع الشيوخقرارات /ثالثاً
بعد تلك املداوالت واخلطب اليت ألقاها بطرس ويعقوب انتهى اجملمع إىل بيان موحد اتفـق               

ـ         واعتمدوه  والشيوخ  من الرسل  عليه مجيع احلضور   ا ورد يف بيـان      ، وبعثوا به إىل األرجاء ،وأهم م
 :اجملمع

بالناموس مما مل يوافق عليه احلواريون ، وأن مثرييها مل           التأكيد على أن قضية إلزام األممني        -١
 .يفوضوا من قبل احلواريني

تمسكني بالعمل بالناموس   وكان لوقا قد ذكر من قبل أن مثريي هذه القضية هم من اليهود امل             
 إىل أنطاكية ، وملا رأوا كنيستها تضم        - حيث يقيم احلواريون يف أورشليم     –الذين ذهبوا من اليهودية     

 .٢عدداً كبرياً من األممني أثاروا هذه القضية من أجل إلزام األممني بالناموس

 :  ص عليه لوقا، وهذا ما ن والروح القدس البيان صادر باالشتراك بني احلواريني  أن-٢

 ٣)فقد رأى الروح القدس وحنن أال حنملكم أي عبء فوق ما يتوجب عليكم (

   ، ويرى مىت هنري أن قـوهلم       ته من حيث السلطان الذي بيد احلواريني        وهذا التعبري له دالل   
األسـلوب الـذي    :( ، يقول  معناه أن ذلك كان بإرشاد الروح القدس      ) رأى الروح القدس وحنن   ( 

ألنه قد رأى الـروح القـدس       " :  عربوا عن أنفسهم بطريقة تدل على شيء من السلطان         :صيغت به 
                                                   

 )١١٨/ ٢(التفسري الكامل ١
 من منطقة اليهودية إىل أنطاكية، وأخذوا يعلمون اإلخوة         - الذين كانوا قد آمنوا باملسيح     –وجاء بعض اليهود    : (  سفر األعمال  نص ٢

 ١: ١٥أعمال ) ال ميكنكم أن ختلصوا مامل ختتتنوا حسب شريعة موسى: قائلني
 ٢٨: ١٥أعمال ٣
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بل " ألنه بدا هلم حسناً   "  ، مل يصدروا األوامر بأي شيء      مبعىن رأينا ذلك بإرشاد الروح القدس     " وحنن
 .١)ما رأوه أنه حسن أمام الروح القدس

: مميون بأكثر من ثالثة أمـور      الذي رأى أن ال يلزم األ       املصادقة على مقترحات يعقوب    -٣
 .حترمي الزىن وأكل الدم و املخنوق وما ذبح لألصنام

وكانت هذه املصادقة هي نقطة خروج الكنيسة من إطارها اليهودي لتصبح دعـوة عامليـة                
وكان هذا قراراً حامسا ، فلم تعد الكنيسة ظاهرة يهودية ، بـل  (: كما جاء يف دائرة املعارف الكتابية     

 كما أصبحت العقيدة املقبولة عند الكنيسة بعامة هـي أن اخلـالص باإلميـان               ،ية شاملة   عقيدة عامل 
  . ٢)ميان وحدهواإل

 
 :معقرارت ااآلثار املترتبة على / رابعاً

إن املتأمل لنصوص سفر األعمال اليت حتدثت عن جممع الشيوخ جيد أن هذا اجملمع قد عقـد                 
م بالعمل بناموس موسى ، وأن اجملمع قد عقد يف جـو مـن              لغاية حمددة وهي حبث قضية إلزام األم      

 إىل اإلمجاع على قرار موحد بعث إىل األرجاء - بعد خطبيت بطرس ويعقوب   –اجلدال والنقاش انتهى    
 : املختلفة ، اليت تلقى بعضها النبأ بسرور بالغ كما ينص على ذلك سفر األعمال

 حيث دعوا اجلماعة إىل االجتمـاع وقـدموا         فانطلق حاملوا الرسالة وسافروا إىل أنطاكية     ( 
 .٣)إليهم الرسالة ، وملا قرأوها فرحوا مبا فيها من تشجيع

 على األقل من جانب كنيسة أنطاكيـة الـيت          –وهذا يدل على أن القرار قد تلقي بالقبول         
 .كانت أول كنيسة تدعو األمم

و قضية اخلالص هل    وهناك أمر آخر يظهر من نصوص سفر األعمال حول جممع الشيوخ وه           
 يكون باإلميان فقط ، أم يلزم العمل بالناموس من أجل اخلالص؟ 

  ، ظهر ذلك يف ٤ فكان مما ذكر يف اجملمع أن اإلميان هو سبيل اخلالص ، وأن العمل ليس شرطاً فيه
                                                   

 )١١٩/ ٢(التفسري الكامل ١
  )١٠٤/ ٤(املعارف الكتابيةدائرة  ٢
 ٣١ - ٣٠: ١٥أعمال ٣
، ولكن بعض    إمنا هو باإلميان وحده وليس هو بالعمل         - أو التربر  –القول بأن اخلالص      ينسب إىل احلواريني    هنا  نص سفر األعمال    ٤

 دائرة  النصارى يرى أن فكرة التربر كتعليم إمنا هي من وضع بولس وما ذكر عن غريه يف العهد اجلديد مل يعد كونه افتراضاً ، جاء يف                        
وهذا صحيح فقـط    "  إن العقيدة البولسية للتربير ال توجد يف كتابات أي كاتب يف العهد اجلديد            : "يقول سيربج   : (  املعارف الكتابية 

إذا شددنا على كلمة عقيدة ، فإن بولس قد عاجل األمر بطريقة علمية متاماً ، أما اآلخرون فقد افترضوا مقدماً حقيقة التربير باإلميـان ،                       
 ) ١٢٦ /٢(دائرة املعارف الكتابية). ولكنهم مل يشرحوها كتعليم 
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 : النص املنسوب إىل بطرس

 . ١)فنحن نؤمن بأننا خنلص كما خيلصون هم بنعمة الرب يسوع        ( 

ومثة أمر آخر يذكره بعض كتاب النصارى ضمن ما ترتب على هذا اجملمع من آثار ، وهـو               
أن الوظائف قد قسمت بعد ذاك يف الكنيسة النصرانية حبيث أصبح بطرس مكلفـاً بـدعوة اليهـود       

 : ٢وأصبح بولس وبرنابا مكلفني بدعوة األمم ، يقول جون لورمير

أصبح بولس وبرنابا رسولني لألمم خاصة وصار       : تعددة ظهرت هلذا القرار التارخيي نتائج م      (
، وأخذ بولس على عاتقه أن يقدم املعونات للكنيسة يف أورشليم حىت وهو بعيد عنها                بطرس لليهود 

صار حلفظ الناموس معىن آخر بالنسبة للمسيحيني، فلم يعد ذلـك بعـد             : ولكن أهم من ذلك كله    
  .٣) منح بدون أية شروطوسيلة للخالص ولكنه عالمة على أن اخلالص

وأخرياً وهو من أهم النتائج املترتبة على جممع الشيوخ أنه اختذ قاعدة جلميع اجملـامع الـيت                 
عقدت يف التاريخ النصراين ، واختذ النهج الذي اتبعه حضور اجملمع من حيث التحكم بأمور الـدين                 

 يف اختاذ القرارت اليت أثرت تـأثرياً        ونسبة ذلك إىل الروح القدس ، اختذ ذلك جاً لبابوات الكنيسة          
 . من حيث تغيريها وحتريفها عن النهج الذي جاء به عيسى كبرياً على رسالة املسيح 

                                                   
 ١١: ١٥أعمال ١
 .مؤلف نصراين مل أقف على ترمجته ٢
 )٦٨ -٦٧(، بدون تاريخ ص  القاهرة–دار الثقافة :، ط  جون لورمير:تاريخ الكنيسة ٣

http://kotob.has.it



 ٤٤٩

 املبحث الثاين
 التعليق على وقائع جممع الشيوخ

 
إن املتأمل للنصوص اليت أوردت أحداث جممع الشيوخ يف سفر األعمال يالحظ أن الـسفر               

ذا اجملمع وقراراته وحدة متكاملة ، فقضية اخلتان أثريت يف أنطاكيـة حبـضور              حياول أن جيعل من ه    
بولس وبرنابا ، مث محل الرتاع إىل أورشليم حيث احلواريون ، وهناك مت عقد اجملمع وتداول احلضور                 
يف القضية مث اختذوا القرارت اليت بعثت إىل األرجاء ، وكأن الرتاع بذلك قد فـض والقـضية قـد                    

 .استقرت
لكن الناظر يف بقية نصوص العهد اجلديد ، وأقوال النقاد جيد ما يصادم كل تلك الوقـائع                 و

 :املذكورة يف سفر األعمال ، وميكن ترتيب تلك األمور على النحو التايل
 

 :وثيقة جممع الشيوخ: أوالً
 ١ إن الوثيقة الوحيدة اليت ذكرت أحداث جممع الشيوخ هي سفر أعمال الرسل ، وقد تقدم              

 ألف بغرض تسكني عداء الرومان للمسيحية ولبـولس وأن          ه قد ن كالم النقاد حول هذا السفر أ      من
 .٢الكتاب قد ضمت إليه أجزاء أخرى كتبها مؤلف آخر جاء بعد مؤلفه األول

 فإذا كان احلال كذلك فإنه ال ميكن اجلزم بصحة ما ورد عن جممع الشيوخ ، خاصة إذا كان  
 .لسفر هو استمالة الرومان ، وليس تثبيت دعائم دعوة املسيحالغرض األساسي من تأليف ا

يضاف إىل ذلك أن اخلطب اليت وردت يف سفر األعمال ال يستبعد النقاد أن تكـون مـن                  
 ، وليست هي أصيلة النسبة إىل من نسبت إليه ، وعلى هـذا فـإن اخلطـب                  ٣تأليف واضع السفر  

 .وخ ال ميكن اجلزم بصحتهااملنسوبة إىل بطرس ويعقوب العادل يف جممع الشي

 
 : األناجيللفة قرارات امع لنصوصخما/ ثانياًً

          فقد وردت نصوص صرحية يف األناجيل حول ثبات شريعة التوراة اليت جـاء املـسيح              
ال تظنوا أين جئت أللغي الشريعة أو األنبياء، ما         : (، جاء يف إجنيل مىت قول املسيح لتالميذه       مصدقاً هلا 
لغي، بل ألكمل، فاحلق أقول لكم إىل أن تزول األرض والسماء لن يزول حرف واحـد أو                 جئت أل 

                                                   
 )٣١٠(انظر ص ١
 .اهلامش) ١١/٢٤١(قصة احلضارة: انظر ٢
 )١٢٨(انظر ما سبق ص ٣
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م  الصغرى وعلّ  ، فأي من خالف واحدة من هذه الوصايا        نقطة واحدة من الشريعة حىت يتم كل شيء       
الناس أن يفعلوا فعله يدعى األصغر يف ملكوت السموات، وأما من عمل ا وعلمها فيدعى عظيماً يف      

إن مل يزد بركم على بر الكتبة والفريسيني لن تدخلوا ملكـوت            : ت السموات فإين أقول لكم    ملكو
 .١)السموات أبداً

ن املسيح مل يأت بنسخها نـسخاً تامـاً، وال          أهذا النص واضح يف ثبات شريعة التوراة و       و  
 .، وهذا ما علمه حوارييه وأمرهم بالتمسك به وحذرهم من خمالفته إلحالل غريها مكاا

وحني االطالع على كالم بعض مفسري العهد اجلديد جند تضارباً يف أقـواهلم بـني مـا                 
يذكرونه هنا وما يذكرونه يف الكالم عن جممع الشيوخ وقراراته، فهم يف هذا املقام يشددون علـى                 

ته  وخروجاً عن مشيئ ،، مث هم هناك يرون التمسك ا إهانة هللا ذاته ثبات الشريعة ولزوم التمسك ا
أورد هنا كالم هنري نفسه ليتبني مدى ما بني القـولني   و ٢- كما سبق يف كالم مىت هنري      -وإرادته  

 .٣من تناقض

رئيسة يعة مقسماً إياه إىل ثالثة حماور       مىت اخلاص بثبات الشر    يقول مىت هنري يف تفسري نص     
 : حتت كل منها عدة نقاط

فار العهد القدمي اليت مسيت هنا النـاموس أو         الشريعة اليت جاء ا املسيح تتفق متاماً مع أس        ( 
 :األنبياء

ال تظنوا أين جئت ألنقض الناموس أو       " اعترض على فكرة إلغاء أو إضعاف العهد القدمي       ) ١
 ":األنبياء

 . جيب أال يعتقد اليهود األتقياء الذين حيبون الناموس واألنبياء أين جئت إلبطاهلما-

ال حيبون الناموس واألنبياء والذين ملوا من ذلك النري أنـين            ال يظن اليهود اجملدفون الذين       -
جئت ألنقضهما، فمخلص النفوس ال ميكن أن ينقض أي شيء جاء من قبـل اهللا، فكـم                 
باحلري تلك الوصايا الرائعة اليت جندها يف موسى واألنبياء، فاملسيح ما جاء لينقض الناموس              

 : بل ليكمله، وهذا ما يعين

                                                   
 ١٧: ١٦لوقا: ، وانظر كذلك٢٠ -١٧: ٥مىت  ١
 )٣٣٤ -٤٣٣( انظر ص ٢
ن هنري حني أورد التفسريين كالً يف موضعه مل حياول إضفاء بعض التربيرات اليت درج الكثري من شراح النصارى إضفاءها                    حظ أ يال ٣

 . أي تربير بل ذكر يف كل موضوع املوقف كما يراه من دون– خاصة املتضاربة منها -على بعض النصوص
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ناموس واملسيح أطاع الناموس من مجيع النواحي ومل يكسر الناموس بـأي            إطاعة أوامر ال   -
 .شكل كان

 .تتميم مواعيد وأقوال األنبياء -

 .تتميم رموز الناموس -

  ......إكمال نقائصه -

 وهو ليس وقت    -١٠: ٩ عربانيني -"وقت اإلصالح " مواصلة نفس اهلدف، فاإلجنيل هو       -
 .سيخهإبطال الناموس وإمنا تعديله مث تر

    الشاهد األمني أعلن بكل جدية أنه        ، نا األمني أ" فإين احلق أقول لكم   :" ى أبديته أكد عل ) ٢
فكلمـة اهللا   ،  " إىل أن تزول السماء واألرض ال يزول حرف واحد من الناموس حىت يكون الكل             " 

 ...حية باقية إىل األبد، سواء بالنسبة لناموسه أو بالنسبة لإلجنيل

: ميذه أن حيفظوا الناموس بكل عناية وعرفهم خطورة إمهاله أو االزدراء به             أوكل إىل تال  ) ٣
هكذا يدعى أصغر يف ملكوت السموات، وأمـا مـن          ... فمن نقض إحدى هذه الوصايا الصغرى     " 

 "..... عمل وعلّم فهذا يدعى عظيماً يف ملكوت السموات

 بالغ اخلطورة، ويعد هـذا أمـراً         إلغاء أصغر وصايا اهللا من ناحية التعليم أو املمارسة أمر          -
 ...أكثر من جمرد كسر الناموس، إنه نقض لشريعة اهللا

ن كسر الناموس يعد صفاقة بالغـة       ل هذه املفاسد زاد األمر سوءاً، إ       وكلما زاد انتشار مث    -
يدعى أصغر يف ملكوت    "غري أن األشنع من ذلك هو أن تعلم الناس هذا، من يأت هذا العمل فسوف                

 .١")السموات

هذا هو موقف املسيح من ثبات الشريعة وتشديده وحتذيره تالميذه من مغبة من يلغي شـيئاً                
منها، أو من يعلم الناس ذلك، وهذا هو أيضاً ما ساقه مىت هنري يف تفسري كالم املسيح حول ذلـك                    

س يف وقد أوردت كالم هنري تاماً كنوع من الرد عليه فيما أوردته سابقاً من كالمه حول خطبة بطر             
جممع الشيوخ، فهو هناك يدافع عن عمل بطرس من التمهيد لتخفيف الشريعة عن األمميني، ويـشدد                
هنا على ثبات الشريعة وحتذير املسيح تالميذه من نقضها أو إمهاهلا، مث يأيت جممع الـشيوخ ليـنقض                  

 .الشريعة كلها إال أموراً حمددة ارتضاها

                                                   
 )٤٦ -١/٤١(التفسري الكامل  ١
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 :دور بولس يف امع/ ثالثاً
تأمل لسفر أعمال الرسل أن بولس مل يكن له دور ظاهر يف هذا اجملمع من حيـث                 يالحظ امل 

األعمال ما قام به بولس يف أنه وبرنابا واجها دعاة اخلتان يف أنطاكية              اختاذ القرارات، بل يلخص سفر      
لهما إياه ، مث عادا بعد انعقاد اجملمع بالبيان الذي مح     مث ذهبا إىل أورشليم لعرض القضية على احلواريني       
 .احلواريون الذين حضروا اجملمع واختذوا قرارته

أما ما يتعلق باألمور اجلوهرية من اختاذ القرار واملقترحات والبيان اخلتامي فلم يرد لبولس أي               
، ويعقوب العادل الـذي   دور يف ذلك، بل كان الثقل منصباً على بطرس الذي ألقى البيان االفتتاحي     

ان اخلتامي، وبعد التداول خرج اجملمع ببيان موحد أرسلت صـيغته إىل            ي الب لقى، وأ قدم االقتراحات   
 .األرجاء املختلفة

حياول كاتب سفر األعمال أن يضفي على العالقة بني بولس واحلواريني نوعا من املـودة               و  
مع الغامضة، واالستحسان منهم ملا يقوم به واملوافقة على آرائه، فهو وإن مل يكن له دور بارز يف اجمل                 

، وكان من أشد املتحمسني كذلك لدعوة األمم         فقد كان من أشد املقاومني لضرورة ختان األمميني       
 .ل واضحوقد جتلت هذا القضايا يف رسائله فيما بعد بشك

ولس نفسه عن عالقته ببـاقي      كن هذه احملاولة من كاتب سفر األعمال يضادها ما يذكره ب          ل
الشيوخ ، فهو مل يشر إىل ماذكره لوقا يف سفر األعمـال مـن          احلواريني ، خاصة فيما يتعلق مبجمع       

أحداث ، وإمنا ذكر خالفاً حاداً جنم بينه وبني بطرس بسبب اخلتان ودعوة األمم ، وقد سبق تفصيل                  
، وتبني منه مدى ما بني رواية سفر األعمال والروايات املذكورة يف رسائل بولس من اختالف                ١ذلك

 واحدة مما يرجح أن كل هذه األحداث ال ميكن اجلزم بصحتها كمـا              وتضاد يف ذكر تفاصيل قضية    
 .يسردها سفر األعمال

  

 

                                                   
 )٢٥٥ -٢٥٢(انظر ما سبق ص ١
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 ابعـــــــصل الســــــــالف
 و�ةـــــــالدين
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 الديـنـونـة
 

 من العقائد األساسية    -أي جمازاة الناس على أعماهلم يف احلياة اآلخرة        -تعترب قضية الدينونة    
 .  يف النصرانية

لنصارى أن الدينونة يف األصل من خصائص اهللا ، ولكنه أعطاها ليسوع املـسيح                ويؤمن ا 
 :جاء يف قاموس الكتاب املقدس

وقد . ..عماهلمتطلق هذه الكلمة على حكم اهللا على الناس حبسب أ         : دان ، يدين ، دينونة      ( 
 يعطوا حـساباً    أعطيت الدينونة للرب يسوع املسيح ، فهو الديان الذي يقف أمامه مجيع البشر لكي             

وحكم هذه الدينونـة    ... وهذه الدينونة عامة وشاملة     ...  يف اجلسد خرياً كانت أم شراً        عن أعماهلم 
ائي وال يقبل النقض وال االستئناف ، ومبوجب هذا احلكم يدخل األبرار إىل أجماد ملكوت املسيح                

 .١)وأفراحها ، ويذهب األشرار إىل الظلمة اخلارجية واليأس األبدي 

 بوصفه إنساناً   فألنه - يف اعتقاد النصارى   –أما سبب انتقال هذه الدينونة من اهللا إىل املسيح          
  : ناس، يقول هنري ثيسن وبوصفه إهلاً فله البصرية التامة ليجازي ال،إلنسان يتفهم ا

 فهو.. وقد أعطاه اهللا الدينونة بسبب تواضعه وألنه الوحيد القادر على أن يقوم ذا العمل             ( 
 نسان يتفهم اإلنسان ويتعاطف معـه      والسلطان أن يدين البشر ، وباعتباره إ      .. باعتباره اهللا له البصرية   

 .٢)ففي شخصه يلتقي العدل والرمحة ، وكديان كل األرض يصنع الرب والعدل 

 :ومن النصوص الدالة على ذلك يف العهد اجلديد

ضاً أن تكون له حياة يف ذاته ، وأعطاه         ألنه كما أن لآلب حياة يف ذاته فقد أعطى االبن أي          ( 
 .٣)سلطة أن يدين ؛ ألنه ابن اإلنسان

فإن ابن اإلنسان سوف يعـود يف       (  : كما جاء يف مىت    وسيعود ليجازي الناس على أعماهلم    
 .٤)جمد أبيه فيجازي كل واحد حسب أعماله

 :سبةواملسيح حيذر أتباعه من السهو عن اليوم الذي يقف فيه الناس أمامه للمحا

                                                   
 )٣٨٢( قاموس الكتاب املقدس ص ١
  )٦٦٠( حماضرات يف علم الالهوت النظامي ص ٢
 ٢٧ - ٢٦: ٥يوحنا  ٣
 ٢٧: ١٦مىت  ٤
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فاسهروا إذن وتضرعوا يف كل حني لكي تتمكنوا من أن تنجوا من مجيع هذه األمور اليت                ( 
 .١)هي على وشك أن حتدث وتقفوا أمام ابن اإلنسان

ويورد العهد اجلديد شهادات على ألسنة احلواريني يشهدون فيها على أن املسيح هو ديـان               
 .اخلالئق ، وانه من سيجازي الناس على أعماهلم

مثة نصوص أخرى فيها أن احلواريني سيجلسون على اثين عشر عرشاً ليشاركوه يف دينونة              و
 :أسباط بين إسرائيل ، وفيما يلي تفصيل هذه النصوص

 
 :شهادة احلواريني على الدينونة/ أوالً

وردت يف العهد اجلديد شهادات عدة على لسان بطرس فيها التأكيد على أن املـسيح هـو       
 :  جاء قوله٢سب الناس على أعماهلم ، ففي خطبة بطرس يف بيت كرنيليوسالديان الذي سيحا

ونشهد أنه هو الذي عينه اهللا دياناً لألحياء ولألموات ، له يشهد مجيع األنبياء أن كل من                 ( 
 .٣)يؤمن به ينال بامسه غفران اخلطايا

 : يقول مىت هنري تعليقاً على هذا النص

الرسل واألنبياء ، بين على أساس شـهادم ، وكانـت           بين اإلميان املسيحي على أساس      ( 
إن اهللا أوصانا أن نكرز للشعب      : " شهادة الرسل الذين تكلم عنهم بطرس باعتباره املتحدث بامسهم        

، وشهادم هي شهادة هللا ، وهم شهوده للعامل ، أيضاً بواسطة أنبياء العهد القدمي               " ونشهد للمسيح   
 . ومن فم الرسل واألنبياء أقيمت هذه الكلمة" ..له يشهد مجيع األنبياء" 

ننا مجيعاً مسؤولون أمام املسيح باعتباره ديانـاً        ب أن يؤمنوا به بالنسبة للمسيح؟ إ      ما الذي جي  
 وهو ا لذي أُعطي السلطان بأن يـضع         ،فيسوع هذا هو املعني من اهللا دياناً لألحياء واألموات          .. لنا

 .٤)اكم على أساسهشروط اخلالص ، وذلك الشرط الذي سنح

ورفاقكم يف تلك العيشة سابقاً يستغربون أنكـم  (  :ويف رسالة بطرس األوىل نسب إليه قوله    
وجيرحون مسعتكم لكنهم سوف يؤدون احلـساب أمـام   ، ال تركضون معهم إىل فيض هذه اخلالعة  
 ٥)املسيح املستعد أن يدين األحياء واألموات

                                                   
 ٣٦: ٢١لوقا  ١
 وما بعدها من هذا البحث) ٤٠٩( انظر نص اخلطبة كامالً ص ٢
 ٤٣ -٤٢: ١٠أعمال  ٣
 )٨٥/ ٢(التفسري الكامل للكتاب املقدس  ٤
 ٥ -٤: ٤رسالة بطرس األوىل  ٥
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 :ائيلدينونة احلواريني لبين إسر/ ثانياً
 اجللوس   إعطاءه حوارييه مكانة ختوهلم    تنسب إىل املسيح     مثة نصوص يف العهد اجلديد      

 : ١املسيحإىل جانبه يوم الدينونة ليدينوا أسباط بين إسرائيل ، جاء يف إجنيل مىت منسوباً إىل 

إنه : احلق أقول لكم إنه من الصعب على الغين أن يدخل ملكوت السموات، وأيضاً أقول              (
سهل أن يدخل اجلمل يف ثقب إبرة من أن يدخل الغين ملكوت اهللا، فدهش التالميذ جداً ملا مسعوا                  أل

ناس أمـا عنـد اهللا      هذا مستحيل عند ال   : إذاً من يقدر أن خيلص؟ فنظر إليهم وقال هلم        : ذلك وسألوا 
 وتبعناك فمـاذا يكـون مـن        ها حنن قد تركنا كل شيء     : ، عندئذ قال بطرس   فكل شيء مستطاع    

إنه عندما جيلس ابن اإلنسان على عرش جمـده يف زمـن            : احلق أقول لكم  :   فأجام يسوع   صيبنا؟ن
 ، فأي   التجديد جتلسون أنتم الذين تبعتموين على اثين عشر عرشاً لتدينوا أسباط إسرائيل االثين عشر             

ينال مئة ضـعف    من ترك بيوتاً أو إخوة أو أخوات أو أباً او أماً أو أوالداً أو أراضي من أجل امسي                   
 .٢)ويرث احلياة األبدية ، ولكن أولون كثريون يصريون آخرين ، وآخرون كثريون يصريون أولني

وعند استعراض الروايات األخرى يف األناجيل لنفس احلادثة اليت سأل فيها بطرس املسيح عن          
ـ                ع احتـاد   جزاء تركهم كل شيء واتباعه ، يالحظ االختالف يف بعض املذكور على لسان املسيح م

ما من أحد ترك ألجلي : احلق أقول لكم: ( املعىن العام ، فمرقس يذكر أن املسيح أجاب بطرس بقوله         
وألجل اإلجنيل بيتاً أو إخوة أو أخوات أو أماً أو أباً أو أوالداً أو حقوالً إال وينال مئة ضعف اآلن يف                     

كثريون يصريون آخـرين ، واآلخـرون       هذا الزمان ، ويف الزمان اآليت احلياة األبدية ، ولكن أولون            
 .٣)يصريون أولني

ما من أحد ترك بيتاً أو زوجـة أو إخـوة أو            : احلق أقول لكم  : ( أما رواية لوقا فجاء فيها    
والدين أو أوالداً من أجل ملكوت اهللا إال وينال ضعف ذلك يف هذا الزمان ، وينال يف الزمـان اآليت                    

 .٤)احلياة األبدية

هر بني رواية مىت ورواييت مرقس ولوقا ، فمىت يذكر جلوس األسـباط             ويالحظ الفرق الظا  
 .على العروش لدينونة بين إسرائيل ، بينما يسوق مرقس ولوقا النص دون ذكر ذلك

 ، إذ ذكر أن املسيح كان يتحدث        ابا يف إجنيله حادثة قريبة من اليت أوردها مىت        وقد ذكر برن  
 :هللا ويزهدهم يف الدنيا فكان مما قالهإىل تالميذه يوماً ويرغبهم يف ما عند ا

                                                   
 .من هذا البحث ، وهناك التعليق على بعض ماورد فيه) ٩١(سبق إيراد هذا النص ص ١
 ٣٠  -٢٣: ١٩مىت ٢
 ٣١ -٢٩: ١٠مرقس ٣
 ٣٠ -٢٩: ١٨لوقا ٤
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احلق أقول لكم إن اخلادم حياول إرضاء سيده فال يلبس ثوباً ينفر منه سيده وأثوابكم هـي                 (
إرادتكم وحمبتكم، احذروا إذاً من أن تريدوا أو حتبوا شيئاً غري مرضي هللا ربنا، أيقنوا أن اهللا يـبغض                   

 :، وملا قال يسوع ذلك أجاب بطرس١عاملرجة وشهوات العامل؛ لذلك أبغضوا أنتم ال

إنكم لتجلسون يوم الدينونة    :  أجاب يسوع  تركنا كل شيء لنتبعك فما مصرينا؟      يامعلم لقد   
 ٢)جبانيب لتشهدوا على أسباط إسرائيل االثين عشر

 إجابة املسيح على سؤال بطرس فيها أن املسيح سيجلس علـى            ويالحظ على رواية مىت أن    
 . عشر، وجيلس جبواره حواريوه االثناعرش جمده مستقبالً

  وال جلوس احلواريني كذلك ، بل       ، م يذكر فيها جلوس املسيح على عرش      فلأما رواية برنابا    
 .٣ يوم الدينونة للشهادة على األسباطريني سيجلسون إىل جانب املسيحذكر فيها أن احلوا

اريني االثين عشر سيجلسون إىل      يف رواية مىت أن احلو     ومثة فرق آخر بني الروايتني ، فقد ورد       
 إنكم لتجلسون يـوم     :(إذ كانت روايته على لسان املسيح     ، بينما مل حيدد برنابا عدداً،        جوار املسيح 

 :، وبني الرواينت فرق جوهري) إسرائيل االثين عشرالدينونة جبانيب لتشهدوا على أسباط

لذي خان املسيح بعد ذلـك      سخريوطي ا شمل االثين عشر مبن فيهم يهوذا اإل       فرواية مىت ت  
 بينما رواية برنابا اليت ال حتدد العدد لـيس مـن            - حبسب األناجيل  -وتسبب يف القبض عليه وصلبه    

الضروري دخول يهوذا فيها، ألن مراد املسيح مبن جيلس معه للشهادة ال ميكن أن يكون إال من آمن                  
 .به وثبت على إميانه إىل يوم الدينونة

لقد كان يهوذا اإلسخريوطي أحد التالميذ االثـين        (  :لباحثني فقال و قد تنبه لذلك بعض ا     
؛ ألنه طرد من صحبة     " ابن اهلالك "عشر الذين قيلت هلم هذه النبوءة، وبعد خيانته أصبح يعرف بـ            

، وإذا رجعنا إىل نظري هذه الفقرة يف إجنيل  املسيح يف الدنيا واآلخرة، وذا استحال حتقيق هذه النبوءة 
 إىل أنه كان    - كما يقول فنتون   –جدنا أنه حذف العدد اثين عشر كرسياً، ولعل ذلك يرجع           لوقا لو 

 .٤)يفكر يف يهوذا اإلسخريوطي

                                                   
 ٢٨ -٢٥: ١٨برنابا ١
 ٢ -١: ١٩برنابا ٢
اص مبوقف اإلسالم من  اجملازاة واحملاسبة ، وسريد تفصيل ذلك يف املبحث اخلىنوبني الدينونة اليت حتمل معوفرق بني جمرد الشهادة  ٣

 . من هذا البحث)٥٥٣(الدينونة ص
  )٩٩(صملسيح يف مصادر العقائد املسيحية ا ٤
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 الباب الثالث
موقف اإلسالم من احلواريني والقضايا 

 املنسوبة إليهم
 احلواريون يف القرآن والسنة:فصل األول ال . 
  الكريم خرب املائدة يف القرآن:الفصل الثا�ي . 
  ا املنسوبة إىل احلواريني يف كتب القضاي:الفصل الثالث

 .لتفسريا
  موقف اإلسالم مما �سب إىل احلواريني لدى  : الفصل الرابع

 .النصارى
احلواريون بني النصرا�ية واإلسالم: الفصل اخلامس . 
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 الفصل األول
 السنة احلواريون يف القرآن و
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 سنةاحلواريون يف القرآن وال
 

سابقاً من عرض أقوال أهـل      أتباع األنبياء وخلصاؤهم ، كما تبني        خواص   احلواريون هم   
 .١اللغة واملفسرين

 عليهم الصالة والسالم مبن فيهم أتباع عيـسى         ٢وهو وصف ينطبق على مجيع أتباع األنبياء      
الذين مساهم القرآن الكرمي باحلواريني . 

كرمي قد ذكـر     جند أن القرآن ال    - القرآن والسنة  -ة  وعند النظر يف مصادر اإلسالم األساسي     
     يف ثالث سور من القرآن الكرمي ، هي سور آل عمـران واملائـدة والـصف                حواريي عيسى   

 .وقص علينا خربهم يف مقام االعتبار واالقتداء بنصرم لنبيهم

خلـصاء  وصـفهم    أحاديث عامة تتحدث عن احلواريني عموماً ب       فثمةأما يف السنة النبوية     
 . يف مثل هذا العموم الذي جاءت به األحاديثاألنبياء وأصفياءهم ، ويدرج حواريو عيسى 

ويف هذا الفصل سأعرض لآليات اليت حتدثت عن احلواريني عموماً ، وأورد أقوال املفسرين              
 .حول ما ورد فيها من وصف للحواريني وأمر األمة باالقتداء م فيما ذكر اهللا تعاىل عنهم

 . أورد ما وقفت عليه من أحاديث يف السنة النبوية الصحيحة تتحدث عن احلواريني مث

وجتدر اإلشارة إىل أن احلديث يف هذا الفصل لن يتناول القضايا اليت وردت يف القرآن الكرمي                
حبق احلواريني ، أو أوردها املفسرون يف كتب التفسري ، بل سيكون الكالم هنا عن احلواريني عموماً                 

 .يكون تفصيل قضاياهم يف الفصول الالحقةمث 

 

                                                   
 )٤(انظر ما تقدم ص  ١
 . هذا الفصلمن) ٤٥٨(  اليت سريد ذكرها صيفهم هذا العموم من أحاديث املصطفى  ٢
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 :احلواريون يف القرآن الكرمي/  أوالً
 ، آل عمران ، واملائدة      : سور هي   يف القرآن الكرمي يف ثالث     ورد خرب حواريي عيسى     

 :- حسب ترتيبها–  واآليات اليت ورد ذكرهم فيها هي كالتايل والصف

 :قوله تعاىل )  ١ 

 ® * !$ £ϑn= sù ¡§ymr& 4†|¤ŠÏã ãΝåκ÷] ÏΒ tøä3 ø9 $# tΑ$ s% ô⎯ tΒ ü“Í‘$ |ÁΡr& ’ n<Î) «!$# ( š^$ s% šχθ •ƒÍ‘# uθysø9 $# ß⎯ øt wΥ â‘$ |ÁΡr& 

«!$# $ ¨ΨtΒ# u™ «!$$ Î/ ô‰yγô©$# uρ $ ¯Ρr'Î/ šχθ ßϑÎ= ó¡ãΒ ∩∈⊄∪ !$oΨ−/ u‘ $ ¨ΨtΒ# u™ !$ yϑÎ/ |Mø9 t“Ρ r& $ oΨ÷è t7¨?$# uρ tΑθ ß™§9 $# $ oΨö; çF ò2 $$ sù yìtΒ 

š⎥⎪ Ï‰Îγ≈ ¤±9  ]٥٣ -٥٢:آل عمران [  〉 ∪⊃∋∩ #$

 :قوله تعاىل)  ٢

® øŒÎ)uρ àMø‹ym÷ρr& ’ n<Î) z⎯↵ ÎiƒÍ‘# uθysø9 $# ÷β r& (#θãΨÏΒ# u™ †Î1 ’ Í<θ ß™tÎ/ uρ (# þθä9$ s% $ ¨ΨtΒ# u™ ô‰pκô−$# uρ $oΨ̄Ρr'Î/ tβθßϑÎ= ó¡ãΒ ∩⊇⊇⊇∪ øŒÎ) 

tΑ$ s% šχθ •ƒÍ‘# uθysø9 $# ©|¤ŠÏè≈ tƒ t⎦ø⌠$# zΟtƒö tΒ ö≅ yδ ßì‹ÏÜ tGó¡ o„ š•/ u‘ β r& tΑ Íi” t∴ãƒ $ oΨøŠn= tã Zο y‰Í← !$ tΒ z⎯ ÏiΒ Ï™!$ yϑ¡¡9 $# ( tΑ$ s% (#θà)®?$# ©!$# 

β Î) ΝçGΨà2 t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ•Β ∩⊇⊇⊄∪ (#θä9$ s% ß‰ƒÌçΡ β r& Ÿ≅ à2 ù'¯Ρ $ pκ÷] ÏΒ ¨⎦È⌡ uΚ ôÜ s?uρ $ oΨç/θè= è% zΝn= ÷è tΡuρ β r& ô‰s% $uΖ tF ø% y‰|¹ tβθä3 tΡuρ $ uηøŠn= tæ z⎯ ÏΒ 

t⎦⎪ Ï‰Îγ≈ ¤±9 $# ∩⊇⊇⊂∪ tΑ$ s% ©|¤ŠÏã ß⎦ø⌠$# zΝtƒó tΒ ¢Οßγ̄=9 $# !$ oΨ−/ u‘ öΑ Ì“Ρr& $ oΨø‹n= tã Zο y‰Í← !$ tΒ z⎯ ÏiΒ Ï™!$ yϑ¡¡9 $# ãβθä3 s? $ oΨs9 # Y‰ŠÏã $ oΨÏ9 ¨ρX{ 

$ tΡÌÅz# u™uρ Zπtƒ# u™uρ y7Ζ ÏiΒ ( $ oΨø% ã— ö‘ $# uρ |MΡ r& uρ ç ö yz t⎦⎫ Ï% Î—≡§9 $# ∩⊇⊇⊆∪ tΑ$ s% ª!$# ’ ÎoΤÎ) $ yγä9 Íi” t∴ãΒ öΝä3 ø‹n= tæ ( ⎯ yϑsù öàõ3 tƒ ß‰÷è t/ öΝä3Ζ ÏΒ þ’ ÎoΤÎ* sù 

…çµç/ Éj‹tãé& $\/# x‹tã Hω ÿ…çµç/ Éj‹tãé& #Y‰tn r& z⎯ ÏiΒ t⎦⎫ Ïϑn=≈ yè ø9  ]١١٥ -١١١:املائدة[  〉 ∪∋⊆⊆∩ #$

 : قوله تعاىل ) ٣

® $ pκš‰r'¯≈ tƒ t⎦⎪ Ï%©!$# (#θãΖ tΒ# u™ (#þθçΡθ ä. u‘$|ÁΡr& «!$# $ yϑx. tΑ$ s% ©|¤ŠÏã ß⎦ø⌠$# zΝtƒó tΒ z⎯↵ÎiƒÍ‘# uθysù= Ï9 ô⎯ tΒ ü“Í‘$ |ÁΡr& ’ n<Î) «!$# ( 

tΑ$ s% tβθ•ƒÍ‘# uθpt ø: $# ß⎯ øt wΥ â‘$|ÁΡr& «!$# ( MuΖ tΒ$ t↔ sù ×πxÍ← !$ ©Û .⎯ ÏiΒ û_Í_t/ Ÿ≅ƒÏ™ℜ u ó  Î) N txx. uρ ×πxÍ← !$©Û ( $ tΡô‰−ƒr'sù t⎦⎪ Ï%©!$# (#θãΖ tΒ# u™ 4’ n? tã 

öΝÏδÍiρß‰tã (#θßst7ô¹r'sù t⎦⎪ ÌÎγ≈ sß ∩⊇⊆∪ 〈 ] ١٤: الصف[ 

ا ورد يف تفسري اآليات الـسابقة       مل يف القرآن الكرمي سأعرض   اريني   ما ورد عن احلو    ولتفصيل
 .بترتيبها يف الكتاب العزيز

 

 : ماورد يف تفسري آيات آل عمران
 ملا عيسى و هي أول املواضع اليت ذكر فيها احلواريون ، وذكروا يف معرض نصرة نبيهم  

ــاىل  ــول تع ــصرهم ، يق $! * ®:استن £ϑn= sù ¡§ymr& 4†|¤ŠÏã ãΝåκ÷] ÏΒ tøä3 ø9 $# tΑ$ s% ô⎯ tΒ ü“Í‘$ |ÁΡr& ’ n<Î) «!$# ( š^$ s% 

šχθ •ƒÍ‘# uθysø9 $# ß⎯ øt wΥ â‘$ |ÁΡr& «!$# $ ¨ΨtΒ# u™ «!$$ Î/ ô‰yγô©$# uρ $ ¯Ρr'Î/ šχθ ßϑÎ= ó¡ãΒ ∩∈⊄∪ !$ oΨ−/ u‘ $ ¨ΨtΒ# u™ !$ yϑÎ/ |Mø9 t“Ρr& $ oΨ÷è t7¨?$# uρ tΑθ ß™§9 $# 

$ oΨö; çF ò2 $$ sù yìtΒ š⎥⎪ Ï‰Îγ≈ ¤±9  ]٥٣ -٥٢ : آل عمران  [ 〉 ∪⊃∋∩ #$
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 ٤٦٢

 ملا أحس الكفر ممن دعاهم إىل اإلميان استنصر احلـواريني            أن عيسى     توضح هذه اآلية ف
، قـال    ، أي ملا وجد عيسى منهم الكفر استنصر احلواريني         ، واإلحساس هنا مبعىن الوجود     فنصروه
 : الطربي

 " )!$ £ϑn= sù ¡§ymr& 4†|¤ŠÏã ãΝåκ÷] ÏΒ tøä3 ø9 هو : ر ، واإلحساسفلـما وجد عيسى منهم الكف" :  #$
≅ö  ":الوجود، ومنه قول اهللا عز وجلّ yδ §Ït éB Νåκ÷] ÏΒ ô⎯ ÏiΒ >‰tn r&"  ] " ١  ])٩٨:مرمي 

$!: ( " وقال الزخمشري يف الكشاف    £ϑn= sù ¡§ymr&  : "    فلما علم منهم"tøä3 ø9  علماً ال شـبهة     : "#$
 .٢)فيه كعلم ما يدرك باحلواس

 :احلواريني ويف هذه اآليات ثالث مسائل تتعلق ب

⎯ß: (قول احلواريني   : حلواريني ، والثانية     ا سبب استنصار عيسى    : إحداها øt wΥ â‘$ |ÁΡr& «!$# (  والثالثة 
$: (قوهلم  oΨö; çF ò2 $$ sù yìtΒ š⎥⎪ Ï‰Îγ≈ ¤±9 $#( . 

 

 . وزمن ذلكنيحلواريا سبب استنصار عيسى  :املسألة األوىل

 ويف الزمن الذي وقع فيه ذلـك         نيحلواريا ف املفسرون يف سبب استنصار عيسى       اختل
 :وحاصل كالمهم يدور حول ثالثة أقوال

 :القول األول

 وقد ذكر املفسرون هنا قـصة        ،  قبل لقائه باحلواريني   كان يف مبدأ أمر عيسى      أن ذلك   
، فواجه عنتـاً     أظهر شيئاً من معجزاته من إحياء املوتى وتكثري الطعام           طويلة مفادها أن عيسى     

 فلقي احلواريني عند الـبحرية يـصطادون الـسمك          ائفة من اليهود ، فخرج من بينهم      وصداً من ط  
 .فدعاهم إىل اتباعه فاتبعوه

 ف بني روايتيهما يف بعض املواضع     وقد ذكر هذه القصة كل من الطربي والرازي على اختال         
ون حـىت   أفال متش : فمر باحلواريني وهم يصطادون السمك فقال       (  :يقول الطربي بعد ذكره القصة    

أنا عيسى ابن مرمي، فآمنوا به، وانطلقوا معه، فذلك قـول اهللا            : ومن أنت؟ قال  : نصطاد الناس؟ قالوا  
ــل  ــز وجـ ⎯ô: عـ tΒ ü“Í‘$ |ÁΡr& ’ n<Î) «!$# ( š^$ s% šχθ •ƒÍ‘# uθysø9 $# ß⎯ øt wΥ â‘$ |ÁΡr& «!$# $ ¨ΨtΒ# u™ «!$$ Î/ ô‰yγô©$# uρ $ ¯Ρr'Î/ 

šχθ ßϑÎ= ó¡ãΒ (٣. 

                                                   
 )٢٨٣/ ٣(تفسري الطربي ١
 )١/١٩١(الكشاف ٢
 )٣/٢٨٦(الطربي ٣
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 . يف أول أمره ومعرفته منيحلواري انصار عيسى لى هذا القول يكون استوع

ولكن يشكل على ذلك أن اآلية صرحت بأن االستنصار إمنا كان بعد أن أحـس عيـسى                 
 مـن أن  - وهو القول الثالث كما سـيأيت -الكفر من القوم ، وقد جياب على ذلك مبا ذكره الرازي   

، يقـول    نو إميام فأجابه احلواري    ظن من أول األمر عدم إميان من أرسل إليهم فامتحن          عيسى  
 وأن دعوتـه ال      ،  ظن من قومه الذين دعاهم إىل اإلميان أم ال يؤمنون به           إن عيسى    (:الرازي

⎯ô :تنجح فيهم فأحب أن ميتحنهم ليتحقق ما ظنه م فقال هلم             tΒ ü“Í‘$ |ÁΡr& ’ n<Î) «!$#   ما أجابـه إال  ف
احلواريني كافرون مصرون على إنكار دينـه وطلـب         ، فعند ذلك أحس بأن من سوى         احلواريون

 .١)قتله
 : القول الثاين

 فاستنصر احلواريني فنصروه    أرادوا قتل عيسى     فيه أن اليهود  و،   وقد ذكره الطربي  
 .٢وقد نقل القول بذلك عن جماهد

 حىت خاف اليهود منه     وعلى هذا القول فال يكون األمر إال بعد اشتهار أمر املسيح            
 .عاهم إىل التآمر على قتلهضرراً د
 :القول الثالث

 ظن من قومه الذين دعاهم إىل اإلميان أـم ال           عيسى   ( وهو أن   ، وذكره الرازي 
          :يؤمنون به وأن دعوته ال تنجح فيهم فأحب أن ميتحنهم ليتحقق مـا ظنـه ـم فقـال هلـم        

ô⎯ tΒ ü“Í‘$ |ÁΡr& ’ n<Î) «!$#       عند ذلك أحس بأن من سـوى احلـواريني          فما أجابه إال احلواريون، ف
 .٣)كافرون مصرون على إنكار دينه وطلب قتله

 
$^ š: قوله تعـاىل  :املسألة الثانية  s% šχθ •ƒÍ‘# uθysø9 $# ß⎯ øt wΥ â‘$ |ÁΡr& «!$# $ ¨ΨtΒ# u™ «!$$ Î/ ô‰yγô©$# uρ $ ¯Ρr'Î/ šχθ ßϑÎ= ó¡ãΒ 

∩∈⊄∪ !$ oΨ−/ u‘ $ ¨ΨtΒ# u™ !$ yϑÎ/ |Mø9 t“Ρr& $ oΨ÷è t7¨?$# uρ tΑθ ß™§9 $# $ oΨö; çF ò2 $$ sù yìtΒ š⎥⎪ Ï‰Îγ≈ ¤±9  ]٥٣ -٥٢:آل عمران [  〉 ∪⊃∋∩ #$

ا أنزل   وتقريرهم إميام باهللا ومب     ، يف اآلية تصريح باستجابة احلواريني الستنصار عيسى        
 .على رسوله عيسى 

                                                   
 )٦٨ – ٨/٦٧(الرازيتفسري  ١
 )٢٨٦/ ٣(الطربيتفسري  ٢
 )٦٨ -٨/٦٧( الرازي  تفسري٣
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 ٤٦٤

#$©ô‰yγô (: أما إشهادهم يف قوهلم    uρ $ ¯Ρr'Î/ šχθ ßϑÎ= ó¡ãΒ (    فيقول ابن عطية) :   أن يكـون  حيتمـل 
أنا أشهد  : ، وحيتمل أن يكون خطاباً هللا تعاىل كما تقول         ، أي اشهد لنا عند اهللا     خطاباً لعيسى   
 .١)اللهم اشهد:  يف حجة الوداع، ومنه قول النيب ، إذا عزمت وبالغت يف االلتزام  اهللا على كذا

             م بنيهم وما أنزل  ويف اآلية توجيه من اهللا لعباده املؤمنني أن حيذوا حذوا أنصار عيسى يف إميا
ف خلقه جل ثناؤه بذلك سبيل الـذين رضـي أقـواهلم            رعي( : إليه ويف نصرم له ، يقول الطربي      

 .٢)وأفعاهلم ليحتذوا طريقهم ويتبعوا منهاجهم فيصلوا إىل مثل الذي وصلوا إليه من درجات كرامته

 

$: (قول احلواريني  :ةاملسألة الثالث oΨö; çF ò2 $$ sù yìtΒ š⎥⎪ Ï‰Îγ≈ ¤±9 $#(. 

هذا دعاء من احلواريني بعد أن آمنوا باهللا وبرسوله قالوه مشهدين اهللا عز وجل على إميـام              
$: (، وقـد اختلـف املفـسرون يف معـىن قـوهلم              وسألوه أن يكتبهم مع الشاهدين     oΨö; çF ò2 $$ sù yìtΒ 

š⎥⎪ Ï‰Îγ≈ ¤±9  : يف اآلية على أقوالممن هم الشاهدون املشار إليه) #$

املفسرين إىل أن املراد م هم الذين يـشهدون بـاحلق ويقـرون هللا              ذهب مجاعة من     -١
 :بالتوحيد ، يقول الطربي يف معىن اآلية

$(قوله  ( oΨö; çF ò2 $$ sù yìtΒ š⎥⎪ Ï‰Îγ≈ ¤±9 يقول فأثبت أمساءنا مع أمساء الذين شـهدوا بـاحلق          ( : ) #$
عدادهم ومعهـم فيمـا     فاجعلنا يف   ،   ويك   أمرك واتبعوا    ، ا رسلك  وصدقو  ، وأقروا لك بالتوحيد  

وخالف أمرك  ،    وصد عن سبيلك    ،  جتعلنا ممن كفر بك     وأحلنا حملهم وال    ، تكرمهم به من كرامتك   
 .٣)ويك

$ (: القول الثاين  -٢ oΨö; çF ò2 $$ sù yìtΒ š⎥⎪ Ï‰Îγ≈ ¤±9  وهو ما رواه ابن أيب       ، أي مع أمة حممد     : ) #$
ابـن   ، ورجحه ، وقال به كذلك        ٥اد جيد هذا إسن : ،  وقال ابن كثري      ٤حامت بإسناده عن ابن عباس    

 : عطية وقال

                                                   
 )٤٤٣/ ١(احملرر الوجيز  ١
 )٢٨٨/ ٣(تفسري الطربي  ٢
 )١٩١/ ١(الكشاف : ، وانظر كذلك ) ٢٨٨/ ٣(تفسري الطربي ٣
 )٦٦٠/ ٢( ابن أيب حامت تفسري ٤
 )٤٦/ ٢( انظر تفسري ابن كثري  ٥
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 ٤٦٥

واملعـىن  (  : ، والقرطيب وقـال   ١) يف أن نكون ممن يشهد على الناس       معناه اجعلنا من أمة حممد      ( 
 .٢)أثبت أمساءنا مع أمسائهم واجعلنا من مجلتهم

٣-) $ oΨö; çF ò2 $$ sù yìtΒ š⎥⎪ Ï‰Îγ≈ ¤±9  .٣)أمتهألن كل نيب شاهد على ( أي مع األنبياء ) #$

 . ٦ ، والرازي٥، وأبو حيان٤وممن قال ذا القول الزخمشري

 قوله  ، وقد خلص ابن اجلوزي مجلة األقوال اليت قيلت يف معىن           هذه أهم األقوال يف معىن اآلية     
$ (: تعاىل oΨö; çF ò2 $$ sù yìtΒ š⎥⎪ Ï‰Îγ≈ ¤±9 يف مخسة أقوال ، ذكر هذه الثالثة وأضاف إليها قولني آخـرين             ) #$
 وأمته ألم يشهدون للرسـل       ؛ أم حممد   : ويف املراد بالشاهدين مخسة أقوال ، أحدها      (  :يقول
 ألن كل نيب شـاهد       ؛ أم األنبياء :  والثالث   ..أم من آمن قبلهم من املؤمنني       :  والثاين    ..بالتبليغ
بالتصديق ، فمعىن   أم الذين شهدوا لألنبياء     :  واخلامس .. الصادقون   :أن الشاهدين :  والرابع ..أمته  
 .٧..)صدقنا واعترفنا فاكتبنا مع من فعل فعلنا:  اآلية

                                                   
›y7Ï9≡x ®:إشارة إىل قوله تعاىل) ٤٤٣/ ١( احملرر الوجيز  ١ x. uρ öΝä3≈ oΨù=yè y_ Zπ ¨Βé& $VÜy™uρ (#θçΡθ à6 tGÏj9 u™ !# y‰ pκ à− ’ n? tã Ä¨$̈Ψ9$# tβθ ä3tƒ uρ ãΑθß™§9$# 

öΝ ä3ø‹n=tæ # Y‰‹Îγ x©  〈 ]  لتكونوا يوم القيامة شهداء على األمم ألن اجلميع معترفون لكم بالفضل: (ري قال ابن كث ] ١٤٣: البقرة  
  : أيب سعيد قال يف شهادة أمته على األمم يوم القيامة ، وهو مروي عنيه حديث النيب وذكر ف) اخليار واألجود: والوسط ها هنا 

 ما أتانا من : فيقولون؟ هل بلغكم:فيدعى قومه فيقال هلم، عم  فيقول ن؟ يدعى نوح يوم القيامة فيقال له هل بلغت:( رسول اهللا قال
›y7Ï9≡x ®:  فذلك قوله:قال،  فيقول حممد وأمته ؟ من يشهد لك: فيقال لنوح ، وما أتانا من أحد ،نذير x. uρ öΝ ä3≈ oΨù=yè y_ Zπ̈Βé& $VÜy™uρ 〈(.  

ولقد أرسلنا نوحاً إىل ( بياء ، باب قول اهللا عز وجل رجه البخاري يف كتاب أحاديث األن احلديث أخ و)٤٥٤/ ١(تفسري ابن كثري
 ) ٣٣٣٩( حديث رقم ) قومه

 )٩٨/ ٤( اجلامع ألحكام القرآن ٢
 )٣٩٥/ ١( زاد املسري ٣
 )١٩١/ ١(الكشاف  ٤
 )٤٧٢/ ٢( البحر احمليط ٥
 ) ٧١/ ٨(التفسري الكبري ٦
 )٣٩٥/ ١(زاد املسري ٧
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 ٤٦٦

 :١املائدةسورة ما ورد يف تفسري آيات 
ــاىل  ــه تع ’ &øŒÎ)uρ àMø‹ym÷ρr ® :قول n<Î) z⎯↵ ÎiƒÍ‘# uθysø9 $# ÷β r& (#θãΨÏΒ# u™ †Î1 ’ Í<θ ß™tÎ/ uρ (# þθä9$ s% $ ¨ΨtΒ# u™ ô‰pκô−$# uρ $ oΨ̄Ρr'Î/ 

tβθßϑÎ= ó¡ãΒ 〈 ] ١١١: ئدة املا[ 

اإلهلام أو األمر ، قال ابن      : اتفق عامة املفسرين على أن املراد باإلحياء يف هذه اآلية أحد أمرين           
 .٢)وأوحيت يف هذا املوضع إما أن يكون وحي إهلام أو وحي أمر(  :عطية

&ym÷ρr‘4 ®: أي أهلمتهم وقذفت يف قلوم ، ومنه قوله تعاىل        ( :وقال القرطيب  uρ y7•/ u‘ ’ n<Î) È≅ øt ª[“ $#  〈  
$! ®،  ] ٦٨: النحل[  uΖ øŠym÷ρr& uρ #’ n<Î) ÏdΘé& #©y›θãΒ 〈 ] ٣) ] ٧:القصص 

’ ®&àMø‹ym÷ρr: (وقال الزخمشري n<Î) z⎯↵ ÎiƒÍ‘# uθysø9  .٤)أمرم على ألسنة الرسل : 〉 #$

ويزيد األلوسي ما يفيد أن  الوحي يف اآلية قيد بتوجهه إىل احلواريني بأمر معني لئال يلتـبس                  
 :  وحي األنبياء ، يقولمع

  وإمنا مل يترك الوحي على ظاهره ألنه خمـصوص باألنبيـاء علـيهم الـصالة والـسالم                 ( 
 .٥)واحلواريون ليسوا كذلك 

، إال الرازي الذي حكى  يف هذا املوضع مقولة من            وعلى هذا التفسري درج عامة املفسرين     
 .٦ىل األنبياءقال إم أنبياء فيكون الوحي هنا وحياً كالذي أوحي إ

: ® ÷βاملوحى به هو اإلميان باهللا وبرسوله عيسى        و r& (#θãΨÏΒ# u™ †Î1 ’ Í<θ ß™tÎ/ uρ 〈   وكان ردهم ،
$ ¨ΨtΒ# u™ ® ô‰pκô−$# uρ $ oΨ̄Ρr'Î/ tβθßϑÎ= ó¡ãΒ 〈. 

وإذ ألقيت إىل احلواريني أن صدقوا يب وبرسويل عيسى فقـالوا آمنـا أي              : ( يقول الطربي 
أننا خاضعون لك واشهد علينا ب:  ياربنا ، واشهد علينا بأننا مسلمون ، يقول   صدقنا مبا أمرتنا أن نؤمن    

 .٧) مطيعون ألمركبالذلة ، سامعون

                                                   
ول املائدة فاحلديث عنها يف فيها ذكر احلواريني يف سورة املائدة ، أما اآليات املتعلقة برتسأورد هنا ما يتعلق بتفسري أول آية ورد  ١

  )٤٦٠( صل مستقفصل
 )٢٥٩/ ٢(احملرر الوجيز  ٢
 )٣٦٣/ ٦(اجلامع ألحكام القرآن  ٣
 )٣٧١/ ١(الكشاف  ٤
 )٥٨/ ٧(روح املعاين  ٥
  )٤٨٨( لة نبوة احلواريني ص، وسيأيت التفصيل حول مسأ) ١٣٦/ ١٢(انظر تفسري الرازي  ٦
 )١٢٨/ ٧(تفسري الطربي  ٧
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 ٤٦٧

 :ما ورد يف تفسري آيات سورة الصف
$ ®: تعاىلقال  pκš‰r'¯≈ tƒ t⎦⎪ Ï%©!$# (#θãΖ tΒ# u™ (#þθçΡθ ä. u‘$ |ÁΡr& «!$# $ yϑx. tΑ$ s% ©|¤ŠÏã ß⎦ø⌠$# zΝtƒó tΒ z⎯↵ ÎiƒÍ‘# uθysù= Ï9 ô⎯ tΒ 

ü“Í‘$ |ÁΡr& ’ n<Î) «!$# ( tΑ$ s% tβθ•ƒÍ‘# uθpt ø: $# ß⎯ øt wΥ â‘$ |ÁΡr& «!$# ( MuΖ tΒ$ t↔ sù ×πxÍ← !$©Û .⎯ ÏiΒ û_Í_t/ Ÿ≅ƒÏ™ℜ u ó  Î) N txx. uρ ×πxÍ← !$ ©Û ( $ tΡô‰−ƒr'sù 

t⎦⎪ Ï%©!$# (#θãΖ tΒ# u™ 4’ n? tã öΝÏδÍiρß‰tã (#θßst7ô¹r'sù t⎦⎪ ÌÎγ≈ sß ∩⊇⊆∪ 〈 ] ١٤: الصف[ 

 توجيه من اهللا تعاىل للمؤمنني يدعوهم فيه إىل نصرته ونصرة نبيه ودينه ، آمـراً                يف هذه اآلية  
 : ، يقول ابن كثري يف تفسري اآليةإياهم باالقتداء يف ذلك باحلواريني أصحاب عيسى 

يقول تعاىل آمراً عباده املؤمنني أن يكونوا أنصار اهللا يف مجيع أحواهلم بـأقواهلم وأفعـاهلم                ( 
⎯ô: ( وأن يستجيبوا هللا ولرسوله كما استجاب احلواريون لعيسى حـني قـال             ، اهلموأنفسهم وأمو  tΒ 

ü“Í‘$ |ÁΡr& ’ n<Î) «!$#  (           ، أي معيين يف الدعوة إىل اهللا عز وجل)( tΑ$ s% tβθ•ƒÍ‘# uθpt ø: ى وهم أتبـاع عيـس     )  #$
:) ß⎯ øt wΥ â‘$ |ÁΡr& «!$#  (           ، ولذلك بعثهم   أي حنن أنصارك على ما أرسلت به وموازروك على ذلك 

 .١)دعاة إىل الناس يف بالد الشام يف اإلسرائيليني واليونانيني

 .٢وذكر القرطيب عن ابن عباس أن هؤالء احلواريني كانوا أول من آمن به من بين إسرائيل

 

  إذا علم ذلك فإننا خنلص من هذه اآليات مجيعاً إىل أن احلواريني كانوا أنصار عيـسى                 
 ، ومل يكتفوا مبجرد إميام فحسب وإمنا أشهدوا اهللا على ذلـك            صره وآزره وهم أول من آمن به ون     

وسألوه أن يكتبهم مع الشاهدين مبا آمنوا واتبعوا رسوله ، وقد قص اهللا علينا خربهم يف كل موضع                  
من املواضع السابقة يف مقام طلب االقتداء م يف إميام ونصرم لنبيهم ، وهذا يبني أن القوم كانوا                  

 حىت استحقوا أن يقص اهللا علينا خربهم آمراً إيانا باالقتداء            ، ؤمنني حازوا درجات الفضل والكرامة    م
 .م يف إميام ونصرم 

                                                   
، ألن رسالته كانت خاصة إىل بين  حوارييه إىل اليونانيني مما ال يسلم به ، وقضية بعث عيسى ) ١١٣/ ٨( تفسري ابن كثري  ١

 .من هذا البحث) ٥٣٨( ، ولقد فصلت املسألة وأوردت أقوال بعض مؤرخي املسلمني واملفسرين وناقشت القضية صإسرائيل
  )١٨/٨٩(اجلامع ألحكام القرآن  ٢
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 ٤٦٨

 :احلواريون يف السنة النبوية/ ياًثان
بوصفهم خلـصاء   ،  عموماً   يف وصف احلواريني     ورد يف السنة النبوية أحاديث عن النيب        

 ، أما غري ذلك فلم أقف على حديث يفـصل شـيئاً خاصـاً               من أتباعهم األنبياء مجيعاً وخاصتهم    
  :، ومن تلك األحاديث اليت ذكرت احلواريني عموماًبأصحاب عيسى

ما من نيب بعثه اهللا يف أمة قبلي إال كان له من أمته حواريون وأصـحاب  ( قول النيب ) ١
ويفعلون ماال  ،   يقولون ماال يفعلون      مث إا ختلف من بعدهم خلوف       ، يأخذون بسنته ويقتدون بأمره   

 ومن جاهدهم بقلبه فهو      ، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن         ،  يؤمرون  
 .١) وليس وراء ذلك من اإلميان حبة خردل ،مؤمن

فيـه  ) ما من نيب بعثه اهللا يف أمة قبلي إال كان له من أمته حواريون وأصحاب              (  :وقوله  
 على احلواريني ، وهو من قبيل عطف العام على اخلاص ، فاحلواريون أخص مـن                عطف األصحاب 

األصحاب ؛ ألم املصطفون من بني األصحاب ، املختصون بالقرب من األنبياء ، إذ هم صـفوم                 
 .٢وخالصتهم كما تقدم بسط ذلك

قتداء ويدل احلديث كذلك على أن احلواريني من أمة كل نيب هم أشدهم متسكاً بالسنة واال              
بأمر األنبياء ، وأن كل ما حيدث من خمالفة أوامر األنبياء والبعد عن جهم إمنا يقع بيد من يأتون بعد                    

 .احلواريني

 .٣) الزبريإن لكل نيب حوارياً وحواري: ( قول النيب ) ٢

بن وهذا احلديث أيضاً يف بيان أن كل نيب من األنبياء له حواريون ، وفيه كذلك منقبة للزبري                  
 . بأنه حواريه إذ خصه الرسول العوام ابن عمة الرسول 

، ألن اهللا تعـاىل      وعموم هذين احلديثني ال شك يشمل احلواريني من أصحاب عيسى           
   ، وهو الوصف الذي وصف بـه الـنيب  حني أخربنا خربهم يف القرآن الكرمي مساهم باحلواريني

 بـأن  ح ال من القرآن الكرمي وال من سـنة الـنيب        خرب صحي  خواص أتباع األنبياء ، ومل يرد إلينا      
 . أتباع األنبياء خواص كانوا على خالف هذا الوصف العام يفحواريي عيسى 

إضافة إىل ذلك فإن نصوص القرآن اليت ذكرت احلواريني كانت يف عمومها يف معرض ذكر               
 .إميام وثبام ونصرم لنبيهم وأمر األمة باالقتداء م يف ذلك

                                                   
قـم   كتاب اإلميان ، باب وجوب األمر باملعروف والنهي عن املنكر باليد أو باللـسان أو بالقلـب ،ر                  أخرجه مسلم  يف الصحيح ،      ١

 )٥٠(احلديث
 .لبحثمن هذا ا) ٤(انظر تفصيل ذلك يف املبحث اخلاص مبدلول لفظ احلواريني يف اللغة ص ٢
 )٩(تقدم خترجيه ص  ٣
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 ٤٦٩

 
 الفصل الثا�ي

 خرب املائدة يف القرآن الكريم
 طلب احلواريني �زول املائدة: املسألة األوىل. 
 أقوال املفسرين يف �زول املائدة :املسألة الثا�ية. 
 املائدة أقوال املفسرين يف وصف طعام :املسألة الثالثة. 
 اختاذ النصارى يوم �زول املائدة عيداً: املسألة الرابعة. 
ورود خرب املائدة لدى النصارى :ألة اخلامسةاملس. 
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 ٤٧٠

 

ه أن يرتهلا عليهم القضية      أن يسأل رب   تعترب قصة املائدة اليت طلب احلواريون من عيسى         
 اليت ورد فيها شيء من التفصيل يف ذكر خرب احلواريني يف القرآن الكرمي ، وقد ورد ذكرها                  الوحيدة

 :يف قوله تعاىل من سورة املائدة

® øŒÎ) tΑ$ s% šχθ •ƒÍ‘# uθysø9 $# ©|¤ŠÏè≈ tƒ t⎦ø⌠$# zΟtƒötΒ ö≅ yδ ßì‹ÏÜ tGó¡o„ š•/ u‘ β r& tΑ Íi” t∴ãƒ $ oΨøŠn= tã Zο y‰Í← !$ tΒ z⎯ ÏiΒ Ï™!$ yϑ¡¡9 $# ( 

tΑ$ s% (#θà)®?$# ©!$# β Î) ΝçGΨà2 t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ•Β ∩⊇⊇⊄∪ (#θä9$ s% ß‰ƒÌçΡ β r& Ÿ≅ à2 ù'¯Ρ $ pκ÷] ÏΒ ¨⎦È⌡ uΚ ôÜ s?uρ $ oΨç/θè= è% zΝn= ÷è tΡuρ β r& ô‰s% $ uΖ tF ø% y‰|¹ 

tβθä3 tΡuρ $ uηøŠn= tæ z⎯ ÏΒ t⎦⎪ Ï‰Îγ≈ ¤±9 $# ∩⊇⊇⊂∪ tΑ$ s% ©|¤ŠÏã ß⎦ø⌠$# zΝtƒó tΒ ¢Οßγ̄=9 $# !$ oΨ−/ u‘ öΑ Ì“Ρr& $ oΨø‹n= tã Zο y‰Í← !$ tΒ z⎯ ÏiΒ Ï™!$ yϑ¡¡9 $# ãβθä3 s? $ oΨs9 

# Y‰ŠÏã $ oΨÏ9 ¨ρX{ $ tΡÌÅz# u™uρ Zπtƒ# u™uρ y7Ζ ÏiΒ ( $ oΨø% ã— ö‘ $# uρ |MΡr& uρ ç ö yz t⎦⎫ Ï% Î—≡§9 $# ∩⊇⊇⊆∪ tΑ$ s% ª!$# ’ ÎoΤÎ) $ yγä9 Íi” t∴ãΒ öΝä3 ø‹n= tæ ( ⎯ yϑsù öàõ3 tƒ ß‰÷è t/ 

öΝä3Ζ ÏΒ þ’ ÎoΤÎ* sù …çµç/ Éj‹tãé& $ \/# x‹tã Hω ÿ…çµç/ Éj‹tãé& # Y‰tn r& z⎯ ÏiΒ t⎦⎫ Ïϑn=≈ yè ø9  ]١١٥ - ١١٢: املائدة [ 〉 ∪∋⊆⊆∩ #$

 

لق ا من مسائل ميكـن      و قد أفاض املفسرون يف احلديث عن قضية املائدة واختلفوا فيما تع           
 :إمجاهلا فيما يلي

 طلب احلواريني نزول املائدة ، وداللة ذلك على إميان احلـواريني أو شـكهم               لةمسأ: أوالً  
 .وعدم يقينهم

  .األقوال يف نزول املائدة: ثانياً

 .عليها من طعاموصف املائدة وما كان : ثالثاً

 .اختاذ النصارى يوم نزول املائدة عيداً: رابعاً

 .ورود خرب املائدة لدى النصارى: خامساً

 .وسأفصل فيما يلي هذه املسائل كما وردت لدى املفسرين

 
 * * * * * * * * * * 
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 املسألة األوىل
 طلب احلواريني نزول املائدة

 

$øŒÎ) tΑ ®: قوله تعـاىل  وهي املسألة املذكورة يف      s% šχθ •ƒÍ‘# uθysø9 $# ©|¤ŠÏè≈ tƒ t⎦ø⌠$# zΟtƒötΒ ö≅ yδ ßì‹ÏÜ tGó¡o„ 

š•/ u‘ β r& tΑ Íi” t∴ãƒ $ oΨøŠn= tã Zο y‰Í← !$ tΒ z⎯ ÏiΒ Ï™!$ yϑ¡¡9 $# ( tΑ$ s% (#θà)®?$# ©!$# β Î) ΝçGΨà2 t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ•Β ∩⊇⊇⊄∪ 〈  ]   مـا  و  ] ١١١:املائدة
 . من أقوال يف إميان احلواريني أكان صدقاً أم ادعاًءترتب علي ذلك

 ، وقـد  واريون نزوهلا من عيـسى     هذه اآلية هي أول آية يف ذكر املائدة اليت طلب احل          
اختلف املفسرون اختالفاً كبرياً حول املائدة ، من حيث طلب احلواريني نزوهلا وما يدل عليه هـذا                 

 هل يدل على إميام أم شكهم و عدم يقينهم؟ : الطلب

 هو ما ورد يف هـذه       - قضية إميان احلواريني   –وأساس اختالف املفسرين حول هذه القضية       
 قراءات اختلف املفسرون يف توجيهها ، مما نتج عنه اخلـالف حـول إميـان احلـواريني                  اآلية من 

 .أكان حقيقة أم دعوى: وإخالصهم

 
 :آليةالقراءات الواردة يف ا

 : وردت يف اآلية قراءتان

≅ö: (األوىل yδ ßì‹ÏÜ tGó¡o„ š•/ u‘ ( بالياء يف) وهي قراءة اجلمهـور      ) ربك(وبالرفع يف   ) يستطيع ،
 .٢، وا قرأ عامة قراء املدينة والعراق١ال الكسائيالسبعة إ

، وهـي قـراءة     ) ربـك   ( وبالنصب يف   ) تستطيع ( بالتاء يف ) هل تستطيع ربك  : ( يةالثان
 وعلـي ابـن أيب      ٤ وابن عبـاس   ٣عائشة: الكسائي من السبعة ، وا قرأ عدد من الصحابة والتابعني         

 .٨ وجماهد٧ وسعيد بن جبري٦ومعاذ بن جبل ٥طالب

                                                   
 )٢/٢٥٩( احملرر الوجيز :انظر ١
 )١٢٩/ ٧(الطربي تفسري :انظر٢
 )٢٥٩/ ٢(، احملرر الوجيز) ٤/١٢٤٣( تفسري ابن أيب حامت ،) ١٢٩/ ٧(تفسري الطربي:انظر ٣
 )٢٥٩/ ٢(احملرر الوجيز : انظر ٤
 )٢/٢٥٩ (، احملرر الوجيز) ١٢٤٣/ ٤( ابن أيب حامتتفسري : انظر ٥
 )٢٥٩/ ٢(احملرر الوجيز : انظر ٦
 )٢٥٩/ ٢( ، احملرر الوجيز) ١٢٩/ ٧( الطربيتفسري: انظر ٧
 )٣٦٤/ ٦(اجلامع ألحكام القرآن: انظر ٨
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 ٤٧٢

 

 :توجيه القراءة األوىل
 :اختلف املفسرون يف توجيه هذه القراءة على أربعة أقوال

 يف  قول وجه القراءة على ظاهر اللفظ ، فرأى أن هذا سؤال من احلواريني لعيسى               ) ١ 
طلب آية ، وأن هذا يدل على عدم إميام وصدق إخالصهم ؛  إذ لو كانوا مؤمنني صـادقني ملـا                     

 مسألة   رسوهلم هذا السؤال ، ويستدلون على ما ذهبوا إليه باستنكار عيسى             جرؤوا على سؤال  
β #$!© #$?®(θà#): (احلواريني يف قوله هلم Î) ΝçGΨà2 t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ•Β.( 

وقول آخر يرى أن توجيه القراءة يف مسألة احلواريني هو طلب زيادة اإلميـان والـيقني                 ) ٢
$øŒÎ)uρ tΑ ®:  كيف حييي املوتى ، قال تعاىل      حني سأل ربه أن يريه     كما حصل من إبراهيم      s% ÞΟ↵ Ïδ≡tö/ Î) 

Éb>u‘ ‘ÏΡÍ‘ r& y# ø‹Ÿ2 Ç‘ósè? 4’ tA öθyϑø9 $# ( tΑ$ s% öΝs9 uρr& ⎯ ÏΒ ÷σè? ( tΑ$ s% 4’ n? t/ ⎯ Å3≈ s9 uρ £⎯ Í≥yϑôÜ uŠÏj9 ©É< ù= s%   ]٢٦٠: البقرة  [ 

 .وعلى هذا التوجيه طائفة كبرية من املفسرين

≅ö (–لقول  وقول ثالث يرى أن هذا ا     ) ٣ yδ ßì‹ÏÜ tGó¡o„ š•/ u‘(-        صدر من احلواريني يف مبـدأ  
 . ومعجزاته، فلما وقر اإلميان يف قلوم أيقنوا وثبتواأمرهم قبل استحكام معرفتهم بعيسى 

وقول رابع يرى أن هذه املقولة مل تصدر من احلواريني ، وإمنا صدرت ممن كان معهـم                 ) ٤
 .ممن مل يتمكن اإلميان من قلوم

 .وفيما يلي تفصيل قول كل فريق واستعراض أدلته فيما ذهب إليه

 :ألولأقوال الفريق ا
شكهم فيما جاء به  عيسى      و على      الذين ذهبوا إىل أن اآلية تدل على عدم إميان احلواريني           

                     و ممن رجح هذا الرأي الطربي ، الذي ذكر ما يعضد رأيه من سياق اآليات نفسها فقـال ،  :
≅ö(قراءتني عندي بالصواب قراءة من قرأ ذلك        وأوىل ال ( yδ ßì‹ÏÜ tGó¡o„(   بالياء )š•/ u‘(     برفع الرب مبعـىن 

 ؟هل يستجيب لك إن سألته ذلك ويطيعك فيه

$ øŒÎ) tΑ: وإمنا قلنا ذلك أوىل القراءتني بالصواب ملا بينا قبل من أن قولـه          s% šχθ •ƒÍ‘# uθysø9 $#   
M(من صلة    ø‹ym ÷ρ r&øŒÎ)u(   إذ قـال    ،  وإذ أوحيت إىل احلواريني أن آمنوا يب وبرسويل       :  الكالم    وأن معىن 

 فبني إذ كان ذلك كذلك أن اهللا تعاىل ذكـره قـد   ، كاحلواريون يا عيسى ابن مرمي هل يستطيع رب   
 واإلقـرار    ،  واستعظمه وأمرهم بالتوبة ومراجعة اإلميان من قيلهم ذلك         ، كره منهم ما قالوا من ذلك     

 وقد قال عيسى هلم     ،وتصديق رسوله فيما أخربهم عن رم من األخبار       ،  كل شيء   هللا بالقدرة على    
 (#θ:  قيلهم ذلك له استعظاما منه ملا قالوا       عند à)®?$# ©!$# β Î) ΝçGΨ à2 t⎦⎫ÏΖÏΒ ÷σ•Β  ،        ففـي اسـتتابة اهللا
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 ٤٧٣

  اهللا    واسـتعظام نـيب     ، قيلهم ما قالوا من ذلك    عند   إلميان به وبرسوله     ا إياهم ودعائه هلم إىل   
 إذ كان ال معىن يف       ، كلمتهم الداللة الكافية من غريها على صحة القراءة يف ذلك بالياء ورفع الرب            

           أن يرتل علينـا مائـدة مـن الـسماء          ١ هل تستطيع أن تسأل ربك     :قوهلم لعيسى لو كانوا قالوا له     
 .٢)أن تستكرب هذا االستكبار

 كمسألة الكفار من أقوام - قراءة الرفع –ذه القراءة   ويرى الطربي أن مسألة احلواريني على ه      
 : الطربياآليات من أنبيائهم تعجيزاً هلم ، يقولحني طلبوا   ،األنبياء

  ألن ذلك منهم كان مـسألة آيـة    ؛ فإن ظن ظان أن قوهلم ذلك له إمنا هو استعظام منهم  (
 كما كانت    ، حقيقة ثبوا وصحة أمرها   فإن اآلية إمنا يسأهلا األنبياء من كان ا مكذبا ليتقرر عنده            

 مـن سـأله مـن     ، ويفجر فجاج مكة أاراً ، أن حيول هلم الصفا ذهبا  حممداًنبينامسألة قريش  
 ومسألة شعيب أن يسقط كسفا       ،  وكما كانت مسألة صاحل الناقة من مكذيب قومه         ، مشركي قومه 

عيسى أن يسأل ربه أن يرتل عليهم مائدة         وكان الذين سألوا     ،من السماء من كفار من أرسل إليهم          
 .٣)من السماء على هذا الوجه كانت مسألتهم

ه أن   نبي ورد الطربي على من رجح قراءة النصب ووجه سؤال احلواريني فيها إىل مسألة فقريٍ             
 يدعو اهللا له أن يغنيه ، رد الطربي بأن هذا خيتلف عن مسألة احلواريني ؛ إذ هم طلبوا آية من نبـيهم                     
كما فعل من قبلهم من كفار أقوام األنبياء ، وخيلص أخرياً إىل أن ذلك كله يدل على أن القوم مـا                     

 :كانوا مؤمنني خالصي اإلميان ، يقول الطربي

وا ذلك بالتاء ونصب الرب حمال أعظم من احملل الذي ظنوا أم نزهوا             رأفقد أحلهم الذين ق   (
م موقنون بأنه هللا نيب مبعوث ورسول مرسـل وأن اهللا            أو يكونوا سألوا ذلك عيسى وه       ، ٤رم عنه 

 .تعاىل على ما سألوا من ذلك قادر

 وإمنا كانت مسألتهم إياه ذلك على حنو مـا يـسأل             ،  فإن كانوا سألوا ذلك وهم كذلك     
 وإن عرضت به حاجة أن يسأل لـه ربـه أن             ،  أن يسأل له ربه أن يغنيه      أحدهم نبيه إذا كان فقرياً    

بل ذلك سؤال ذي حاجة عرضت له إىل ربه فـسأل            ؟   ذلك من مسألة اآلية يف شيء       فأىن :يقضيها
 وذلك أم قالوا لعيسى      ؛  وخرب اهللا تعاىل عن القوم ينىبء خبالف ذلك        ،نبيه مسألة ربه أن يقضيها له       

θ#) : (إذ قال هلـم    à)®?$# ©!$# β Î) ΝçGΨ à2 t⎦⎫ÏΖÏΒ ÷σ•Β ∩⊇⊇⊄∪ (#θ ä9$ s% ß‰ƒ ÌçΡ β r& Ÿ≅ à2 ù'̄Ρ $ pκ÷]ÏΒ ¨⎦ È⌡uΚ ôÜs?uρ $ oΨ ç/θ è= è% zΝn= ÷è tΡuρ 

                                                   
 هل تستطيع أن تسأل ربك؟: ، إذ معناها كما يقول موجهوها )ربك(يشري إىل القراءة الثانية قراءة النصب يف  ١
 )١٢٩/ ٧(الطربي ٢
 )١٣٠/ ٧(الطربي ٣
 )٤٦٨( ص توجيه قراءة من قرأ بالنصب أن املعىن هل تستطيع أن تسأل ربك، كما سيأيت مفصالً ٤
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 ٤٧٤

β r& ô‰s% $ uΖtFø% y‰|¹ (             م مل يكونوا يعلمون أن عيسى قد صدقهموال اطمأنت    ،  فقد أنبأ هذا من قيلهم أ 
 .قلوم إىل حقيقة نبوته

 فال بيان أبني من هذا الكالم يف أن القوم كانوا قد خالط قلوم مرض وشـك يف دينـهم                   
١) م سألوا ما سألوا من ذلك اختباراًوتصديق رسوهلم وأ. 

وممن وجه القراءة هذا التوجيه أيضاً الزخمشري ، الذي رجح ما ذهب إليه الطربي من داللة                
اآلية على عدم إخالص احلواريني ، وأجاب على ما يرد على ذلك من سبق سؤاهلم بإشهادهم علـى                  

$ :إسالمهم حني قالوا     ¨Ψ tΒ#u™ ô‰pκô− $#uρ $ oΨ ¯Ρr'Î/ tβθ ßϑ Î= ó¡ãΒ            فقال إن هذه الشهادة منهم ما هي إال ادعاء 
 :ومل تكن حقيقة من قلوم ، يقول الزخمشري 

≅ ö: فإن قلت كيف قالوا     ( yδ ßì‹ÏÜtG ó¡o„ š •/u‘        م و إخالصهم ؟ قلـتمـا  :  بعد إميا
لوا ، فإذن إن دعواهم     وصفهم اهللا باإلميان واإلخالص ، وإمنا حكى ادعاءهم هلما ، مث أتبعه قوله إذ قا              

 .كانت باطلة ، وإم كانوا شاكني

≅ ö:  وقوله yδ ßì‹ÏÜtG ó¡o„ š •/u‘             م ، وكـذلككالم ال يرد مثله عن مؤمنني معظمني لر 
اتقوا اهللا وال تشكوا يف اقتـداره واسـتطاعته ، وال تقترحـوا عليـه                      :  هلم معناه    قول عيسى   

 βيات فتـهلكوا إذا عـصيتموه بعـدها         وال تتحكموا ما تشتهون من اآل      Î) ΝçGΨ à2 t⎦⎫ÏΖÏΒ ÷σ•Β         :
 .٢)إن كانت دعواكم لإلميان صحيحة

 tβθ:ويزيد الزخمشري بعد ذلك يف قوهلم      ä3tΡuρ $ uη øŠn= tæ z⎯ÏΒ t⎦⎪ Ï‰Îγ≈ ¤±9$#   ) :  وكانت دعواهم
لزموا احلجـة بكماهلـا     إلرادة ما ذكروا كدعواهم اإلميان واإلخالص ، وإمنا سأل عيسى وأُجيب لي           

 .٣)ويرسل عليهم العذاب إذا خالفوا

 
 :أقوال الفريق الثاين

إن سـؤال  : الذين وجهوا قراءة الرفع إىل داللتها على طلب احلواريني زيادة اإلميان ، وقالوا   
ك احلواريني ال يلزم منه أن يكونوا شاكني مرتابني ، بل كان ذلك طلباً لزيادة اإلميان واليقني ؛ ولذل                 

 ß‰ƒ: عللوا سؤاهلم بقوهلم     ÌçΡ β r& Ÿ≅ à2 ù'̄Ρ $ pκ÷]ÏΒ ¨⎦ È⌡uΚ ôÜs?uρ $ oΨ ç/θ è= è% zΝn= ÷è tΡuρ β r& ô‰s% $ uΖtFø% y‰|¹ tβθ ä3tΡuρ $ uη øŠn= tæ 

                                                   
 ) ١٣٠/ ٧(تفسري الطربي  ١
 )٣٧٢/ ١(الكشاف  ٢
 .املرجع السابق ٣
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 ٤٧٥

z⎯ÏΒ t⎦⎪ Ï‰Îγ≈ ¤±9$#         ويدل على ذلك أيضاً استجابة عيسى     لطلبهم ودعائه برتول املائدة ، ولو كان 
 . ذلكمن أم كانوا شاكني ملَا فعل عيسى األمر كما ذكر أصحاب القول األول 

وعلى هذا التوجيه  أكثر املفسرين ، حىت قال أبو حيان يف البحر احمليط بعد إيـراده قـول                   
 من أهل التفسري فـأطبقوا علـى أن احلـواريني كـانوا             ١وأما غري الزخمشري  : ( الزخمشري يف اآلية  

 .٢)مؤمنني

    - قـراءة الرفـع    –ه أن اآلية على هذه القراءة       ومن هؤالء ابن عطية ، حيث ذكر يف تفسري        
 :ال يلزم منها شك احلواريني ، يقول

≅ öوقرأ مجهور الناس    ( yδ ßì‹ÏÜtG ó¡o„ š •/u‘           بالياء ورفع الباء من ربك ، وهي قراءة السبعة 
ىل  هل يفعل تعـا    :كامنة مبعىن ،حاشا الكسائي ، وهذا ليس ألم شكوا يف قدرة اهللا على هذا األمر              

 .٣)هذا وهل تقع منه إجابة إليه؟

 (#θ:  للحـواريني  وحيمل ابن عطية قول عيسى       à)®?$# ©!$# β Î) ΝçGΨ à2 t⎦⎫ÏΖÏΒ ÷σ•Β    علـى 
 : وجه آخر غري ما ذكره أصحاب القول األول إذ يقول

 :  (#θوقول عيسى   ( à)®?$# ©!$# β Î) ΝçGΨ à2 t⎦⎫ÏΖÏΒ ÷σ•Β          تقرير هلم كما تقول افعل كـذا  
 .٤)إن كنت رجالًوكذا 

وال خالف أحفظـه يف أن      :(  ويقرر ابن عطية  أخرياً أال خالف يف إميان احلواريني فيقول          
 .٥)احلواريني كانوا مؤمنني ، وهذا هو ظاهر اآلية

  ال ميكن أن يعين الشك بل هـو          - قراءة الرفع  –ويرى اخلازن أن التوجيه على هذه القراءة        
 حني طلب من ربه أن يريه كيـف حييـي املـوتى               براهيم  طلب زيادة اإلميان كما حصل من إ      

وال جيوز ألحد أن يتوهم على احلواريني أم شكَّوا يف قدرة اهللا تعاىل، لكنه كمـا يقـول              : (فيقول  
الرجل لصاحبه هل تستطيع أن تقوم معي؟ مع علمه بأنه يقدر على القيام وإمنا قـصد بقولـه هـل                    

ن تقوم معي؟ فكذلك معىن اآليـة ؛ ألن احلـواريني كـانوا             هل يسهل عليك وهل خيف أ     : تستطيع
مؤمنني عارفني باهللا عز وجل ، ومعترفني بكمال قدرته ، وإمنا قالوا ذلك ليحصل هلم مزيد الطمأنينة                 

                                                   
 ) ٤٦٢( ق ، انظر صإذا استثنينا من ذلك الطربي أيضاً فإنه يرى غري ذلك كما سب ١
 )٥٣/ ٤(البحر احمليط ٢
 )٢٥٩/ ٢(الوجيز احملرر  ٣
 )٢/٢٦٠(احملرر الوجيز ٤
 .املرجع السابق ٥
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 ٤٧٦

⎯   :كما قال إبراهيم     Å3≈ s9 uρ £⎯ Í≥yϑôÜ uŠÏj9 ©É< ù= s%  ]  وال شك أن مشاهدة هذه اآليـة       ]  ٢٦٠:البقرة
⎦¨  : يد الطمأنينة يف القلب وهلذا السبب قالوا العظيمة تورث مز È⌡uΚ ôÜs?uρ $ oΨ ç/θ è= è% (١ 

 :ويقول البغوي

ومل يكونوا شاكّني يف قدرة اهللا عز وجلّ ، ولكن معناه هل يرتل ربك أم ال ؟ كما يقول                   ( 
 الرجل لصاحبه هل تستطيع أن تنهض معي وهو يعلم أنه يستطيع ، وإمنا يريد هل يفعل ذلـك أم ال                   

:  أجاب واستجاب معنـاه   : أطاع واستطاع مبعىن واحد ، كقوله     : يستطيع مبعىن يطيع ، يقال    : وقيل
 .٢")من أطاع اهللا أطاعه اهللا: " هل يطيعك ربك بإجابة سؤالك ؟ ويف اآلثار

 

 :أقوال الفريق الثالث
≅ :القائلني بأن مسألة احلواريني وقوهلم لعيسى        yδ ßì‹ÏÜtG ó¡o„ š •/u‘     ن يف أول    إمنـا كـا

 ، فطلبوا هذه اآلية ، وممن رجح هذا          ومبعجزات املسيح    أمرهم قبل استحكام معرفتهم باهللا      
 :التوجيه ابن عطية إذ يقول

قال احلواريون هذه املقالة يف صدر األمر ، قبل علمهم بأنه يربىء األكمـه              : وقال قوم    ( 
:  (#θواألبرص وحييي املوتى ، ويظهر من قوله         à)®?$# ©!$#      فلما خاطبـهم   ..  إنكار لقوهلم ذلك

     ذه املقالة صرحوا باملذاهب اليت محلتهم على طلب املائدة فقـالوا : ß‰ƒ ÌçΡ β r& Ÿ≅ à2 ù'̄Ρ $ pκ÷]ÏΒ    
⎦¨ ألن هذا األكل ليس الغرض منه شبع البطن ،          ... فنشرف يف العامل   È⌡uΚ ôÜs?uρ $ oΨ ç/θ è= è%    معناه يسكن 

= Νnاينة ألمر نازل من السماء بأعيننا         فكرنا يف أمرك باملع    ÷è tΡuρ        على الضرورة واملشاهدة أن قـد 
وذا يترجح قول من قال كان هذا قبل     ... صدقتنا ، فال تعترضنا الشبه اليت تعرض يف علم االستدالل         

 .علمهم بآياته

ند ذلـك    إمنا كان يف صدر األمر ، وع       ٣ ويدل أيضاً على ذلك أن وحي اهللا إليهم أن آمنوا         
 ٤)قالوا هذه املقالة ، مث آمنوا ورأوا اآليات واستمروا وصربوا ، وهلك من كفر

 وقال  ٢، وأورده كذلك البغوي١وأورد اخلازن كذلك هذا املعىن ، مع ترجيحه للتوجيه الثاين
 .٣به ورجحه أبو حيان يف البحر احمليط

                                                   
  )١٠٩ /٢(تفسري اخلازن  ١
 )٢/٧٧( بتحقيق خالد العكمعامل التزيل ٢
øŒ ®:إشارة إىل قوله تعـاىل      ٣ Î) uρ àMø‹ym÷ρ r& ’ n< Î) z⎯↵ Îiƒ Í‘# uθ ysø9$# ÷β r& (#θ ãΨÏΒ# u™ †Î1 ’ Í<θ ß™t Î/ uρ (# þθ ä9$s% $̈ΨtΒ# u™ ô‰ pκ ô− $# uρ $oΨ¯Ρr' Î/ tβθ ßϑ Î=ó¡ãΒ ∩⊇⊇⊇∪ 〈] املائـدة :

١١١[ 
 )٢/٢٦٠(احملرر الوجيز  ٤
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 ٤٧٧

 :قول الفريق الرابع

≅ ö:القائلني بأن مقالة   yδ ßì‹ÏÜtG ó¡o„ š •/u‘           مل تصدر من احلواريني ، وإمنا صدرت ممن كان 
معهم ممن مل يتمكن اإلميان من قلوم ، وقال ذا القول القرطيب الذي انتقد الرأي القائل بأن هـذا                   

 :القول صدر من احلواريني يف مبدأ أمرهم ، يقول القرطيب

رهم قبل استحكام معرفتـهم      وكان هذا السؤال يف ابتداء أم      ؟ املعىن هل يقدر ربك    : وقيل (
 (#θ غلطهم وجتويزهم على اهللا ما ال جيوز       عند وهلذا قال عيسى يف اجلواب       ،باهللا عز وجل   à)®?$# ©!$# β Î) 

ΝçGΨ à2 t⎦⎫ÏΖÏΒ ÷σ•Β أي ال تشكوا يف قدرة اهللا تعاىل . 

 : دخالؤهم وأنصارهم كما قال   ألن احلواريني خلصان األنبياء و ؛ وهذا فيه نظر:قلت

® tΑ$ s% ô⎯ tΒ ü“Í‘$ |ÁΡr& ’ n<Î) «!$# ( š^$ s% šχθ •ƒÍ‘# uθysø9 $# ß⎯ øt wΥ â‘$ |ÁΡr& «!$# 〈  ]  ٥٢: آل عمــــران   [ 
 ومعلوم أن األنبياء صلوات اهللا وسالمه علـيهم          ، ٤) الزبري  وحواري  ، لكل نيب حواري  : (وقال  

   وأن يبلغـوا ذلـك أممهـم         ،  وما يستحيل عليه    ،  وما جيوز   ،  وما جيب له    ، جاءوا مبعرفة اهللا تعاىل   
 :نه جيوز أن يقال   أ إال    ؟    باطنهم واختص م حىت جيهلوا قدرة اهللا تعاىل         من فكيف خيفى ذلك على   

اجعل لنا ذات أنـواط     : (   كما قال بعض جهال األعراب للنيب         ، إن ذلك صدر ممن كان معهم     
≅ ®: وكما قال من قال من قوم موسـى         ، )كما هلم ذات أنواط      yè ô_ $# !$ uΖ©9 $ Yγ≈ s9Î) $ yϑ x. óΟßγ s9 ×π yγ Ï9#u™ 〈    

 .٥])١٣٨: األعراف[ 

مث ساق القرطيب األقوال األخرى يف اآلية واليت سبق إيرادها يف الفقرتني السابقتني ، مث قـال                 
وهذا تأويل حسن وأحسن    : ( بعد أن أورد الرأي القائل بأن سؤال احلواريني كان طلباً لزيادة اإلميان           

 .٦)كان من قول من كان مع احلوارينيمنه أن ذلك 

                                                                                                                                                  
 )١١٠ -٢/١٠٩(انظر تفسري اخلازن ١
 )٧٧ /٢( بتحقيق خالد العك انظر معامل الترتيل ٢
 )٤/٥٥(انظر البحر احمليط  ٣
 )٩(  صتقدم خترجيه ٤
 .ب املقالة إىل احلواريني مباشرة، وقوله هذا بعيد عن ظاهر اآلية اليت تنس) ٣٦٤/ ٦(اجلامع ألحكام القرآن ٥
 )٣٦٥/ ٦(اجلامع ألحكام القرآن  ٦
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 ٤٧٨

 :توجيه القراءة الثانية
 ).ربك(وبالنصب يف ) تستطيع(بالتاء يف ) هل تستطيع ربك: ( قراءة من قرأ 

واملعىن هل تستطيع أن تسأل ربك ، أو هل يطيعك ربك فيما تسأله فيه وهذا املعىن األخـري       
 .١ذكره ابن أيب حامت عن علي بن أيب طالب

أال : تستطيع أن تسأل ربك ؟ وقال     : ( الطربي عن ابن جبري يف املعىن على هذه القراءة        يقول  
 .٢)ترى أم مؤمنون؟

وكالم ابن جبري يشعر أنه يرجح هذه القراءة ملا تومهه القراءة األوىل من نـسبة الـشك إىل                  
اءة النـصب    بسببه رجح فريق من الصحابة قر      -كما ذكر ابن عطية   -احلواريني ، وهو أمر مستبشع      

 :يقول ابن عطية

θ#) ®: أما أن يف اللفظة بشاعة بسببها قال عيسى       (  à)®?$# ©!$# β Î) ΝçGΨ à2 t⎦⎫ÏΖÏΒ ÷σ•Β 〈   وبـسببها 
مال فريق من الصحابة وغريهم إىل غري هذه القراءة ، فقرأ علي بن أيب طالب ومعاذ بن جبل وابـن                    

اء ونصب الباء من ربـك ، املعـىن هـل           بالت) هل تستطيع ربك    :( عباس وعائشة وسعيد بن جبري      
كان احلواريون أعرف باهللا من أن يقولوا هل        : تستطيع أن تسأل ربك ؟ قالت عائشة رضي اهللا عنها         

 .٣)يستطيع ربك

ويبني ابن عطية أن عائشة رضي اهللا عنها قد نزهتهم عن بشاعة اللفـظ يف القـراءة األوىل                    
 .٤وإال فال يلزمهم منها جهل باهللا تعاىل

 :وأورد القرطيب أقواالً أخرى عن عائشة ومعاذ بن جبل يف تقرير هذه القراءة ، يقول 

كان احلواريون ال يشكون أن اهللا يقدر على        :  أيضاً أا قالت   - يعين عائشة  -وروي عنها ( 
 ).هل تستطيع ربك: ( إنزال مائدة ولكن قالوا

 ومسعت النيب   : ، قال معاذ  ) ربكهل تستطيع   : ( أقرأنا النيب   :  وعن معاذ بن جبل قال    
 .٥)هل تستطيع ربك( مراراً يقرأ بالتاء 

 

                                                   
 )٤/١٢٤٣(تفسري ابن أيب حامت : انظر ١
 )١٢٩/ ٧(تفسري الطربي ٢
 )٢٥٩/ ٢(احملرر الوجيز  ٣
 .املرجع السابق ٤
 )٣٦٥/ ٦(اجلامع ألحكام القرآن ٥
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 ٤٧٩

 :الترجيح بني أقوال املفسرين

≅ö ®:عند النظر يف أقوال الفريق األول الذين نفوا صفة اإلميان عن احلواريني بسبب قوهلم                yδ 

ßì‹ÏÜtG ó¡o„ š •/u‘ 〈         ورد فيها ذكر احلواريني يتبني       ، ومقارنته مبا يفهم من نصوص الكتاب والسنة اليت 
 .ضعف هذا القول واستبعاده

ألن اهللا تعاىل حني أخربنا عن احلواريني وقص علينا خربهم كان ذلك يف معرض ذكر إميام                
 أن نقتدي م    وصدق نصرم لنبيهم ، بل وإشهادهم اهللا أم مسلمون منقادون ، وقد أمرنا اهللا               

لذي رجح القول بعدم خالص إميان احلواريني كان قد قال قبل ذلك            يف ذلك كله ، والطربي نفسه ا      
$!  ®: يف تفسريه سورة آل عمران حني أورد مقولـة احلـواريني             oΨ−/ u‘ $ ¨ΨtΒ# u™ !$ yϑÎ/ |Mø9 t“Ρr& $ oΨ÷è t7¨?$# uρ tΑθ ß™§9 $# 

$ oΨö; çF ò2 $$ sù yìtΒ š⎥⎪ Ï‰Îγ≈ ¤±9 ك سبيل الـذين    ف خلقه جل ثناؤه بذل    رعي] : ( ٥٣:آل عمران   [  〉 ∪⊃∋∩ #$
 فيصلوا إىل مثل الذي وصلوا إليه مـن          ؛  ليحتذوا طريقهم ويتبعوا منهاجهم     ؛ رضي أقواهلم وأفعاهلم  

 .١ )درجات كرامته

 هنا يقرر أن احلواريني ممن رضي اهللا أقواله وأفعاهلم ، وال يكون ذلك إال ملن آمـن                  فالطربي
 .مل يكونوا مؤمنني ، ويف ذلك تناقض ظاهروصدق يف إميانه ، مث يف آية املائدة يقرر  أن القوم 

$ ®: ولو كان قوهلم     ¨Ψ tΒ#u™ ô‰pκô− $#uρ $ oΨ ¯Ρr'Î/ tβθ ßϑ Î= ó¡ãΒ 〈        ٢  جمرد دعوى كما يقـول الزخمـشري    
 فهل كان اهللا تعاىل خيربنا خبربهم على هذا النحو ويأمرنا باالقتداء م؟

 يف العمل ، كما أخربنا اهللا تعاىل        إن كون اإلميان جمرد دعوى يدل على نفاق يف القلب ورياء          
 ، ويظهرون اإلميان ويبطنون الكفر ، فلـو كـان           عن املنافقني الذين كانوا يصاحبون رسول اهللا        

 مدعني لإلميان دون أن تكون لديهم حقيقته لكانوا منافقني ، و ملـا              احلواريون أصحاب عيسى    
         م ، وكان اهللا تعاىل قادراً على أن يقص علينـا مـن   قص اهللا تعاىل علينا خربهم آمراً إيانا باالقتداء

 .أخبار من خلص إميام من أتباع األنبياء وأال خيربنا عن احلواريني بأم مؤمنني لو كانوا غري ذلك

 الذي ذكر فيه احلواريني عموماً ذكر فيه أم املهتدون دي األنبياء            مث إن  حديث النيب      
ا من نيب بعثه اهللا يف أمة قبلي إال كان له من أمته حواريون وأصحاب               م : (املقتدون بسنتهم ، قال     

ويفعلون ماال  ،   مث إا ختلف من بعدهم خلوف يقولون ماال يفعلون            ، يأخذون بسنته ويقتدون بأمره   
 ومن جاهدهم بقلبه فهو      ، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن         ،  يؤمرون  
 .٣)ذلك من اإلميان حبة خردل وليس وراء  ،مؤمن

                                                   
 )٢٨٨/ ٣( تفسري الطربي  ١
 )٤٦٤(انظر قوله ص ٢
 )٤٥٨( جيه صتقدم ختر ٣
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 ٤٨٠

  بنفس الوصف الذي ذكر يف األحاديث عن          والقرآن الكرمي وصف أصحاب عيسى      
، مما يدل على أن القوم كانوا مؤمنني خالصي اإلميان وليس إميام جمرد             ) احلواريون: (أتباع األنبياء   

 .دعوى كما يقول الزخمشري

≅öو أن هذا القول   أما القول الرابع الذي قال به القرطيب وه        yδ): ßì‹ÏÜtG ó¡o„ š •/u‘  (   مل يصدر
من احلواريني وإمنا صدر ممن كان معهم ، فهو قول بعيد عن ظاهر اآلية الـيت تنـسب القـول إىل                     

$øŒÎ) tΑ ®: احلواريني مباشـرة     s% šχθ •ƒÍ‘# uθysø9 $# ©|¤ŠÏè≈ tƒ t⎦ø⌠$# zΟtƒötΒ ö≅ yδ ßì‹ÏÜ tGó¡o„ š•/ u‘ β r& tΑ Íi” t∴ãƒ $ oΨøŠn= tã Zο y‰Í← !$ tΒ 

z⎯ ÏiΒ Ï™!$ yϑ¡¡9 $# 〈. 
 .ولو كان القول صادراً من غريهم لورد لفظ يدل على ذلك

يتبقى القوالن الثاين والثالث اللذان ملخصهما أن ذلك السؤال من احلواريني إمنا كان طلبـاً               
 .ستحكام معرفتهملزيادة اإلميان ، أو كان ذلك يف مبدأ أمرهم قبل ا

 كما يقول أصـحاب     دة وقعت يف أول أمر احلواريني مع عيسى         فإن كانت مسألة املائ   
القول الثالث فإن هذا السؤال صدر عنهم قبل معرفتهم باآليات واملعجزات ، وأرادوا أن يروا نعمـة                 

 .من اهللا عليهم ، ومل يكن سؤاهلم عن شك بل عن جهل ، مث ملا رأوا ما ثبت به إميام أيقنوا وثبتوا

 كمـا يقـول   - مشاهدم اآليات ومعرفتهم مبعجزات املسيح  وإن كانت وقعت بعد     
فإن سؤاهلم ذلك كان طلباً لزيادة اإلميان والـيقني ، كمـا             -أصحاب القول الثاين وهو ما أرجحه       

$øŒÎ)uρ tΑ ®: طلب إبراهيم من ربه أن يريه كيف حييي املوتى يف قوله تعـاىل             s% ÞΟ↵ Ïδ≡tö/ Î) Éb>u‘ ‘ÏΡÍ‘ r& y# ø‹Ÿ2 

Ç‘ósè? 4’ tA öθyϑø9 $# ( tΑ$ s% öΝs9 uρr& ⎯ ÏΒ ÷σè? ( tΑ$ s% 4’ n? t/ ⎯ Å3≈ s9 uρ £⎯ Í≥yϑôÜ uŠÏj9 ©É< ù= s% ( tΑ$ s% õ‹ã‚sù Zπyè t/ ö‘ r& z⎯ ÏiΒ Î ö ©Ü9 $# £⎯ èδ÷ ÝÇsù y7ø‹s9 Î) ¢ΟèO 

ö≅ yè ô_$# 4’ n? tã Èe≅ ä. 9≅ t6y_ £⎯ åκ÷] ÏiΒ # [™÷“ ã_ ¢ΟèO £⎯ ßγãã÷Š$# y7oΨÏ?ù'tƒ $ \Š÷è y™ 4 öΝn= ÷æ$# uρ ¨β r& ©!$# î“ƒÍ• tã ×Λ⎧Å3 ym ∩⊄∉⊃∪ 〈 ] البقـــرة :
٢٦٠ [ 

 . العلم واإلميان احلاصلة باملعاينة  إمنا كان لزيادةفإن سؤال إبراهيم 

وكذلك كان سؤال احلواريني طلب نزول املائدة إمنا كان لزيادة املعرفة والطمأنينة مبعاينـة              
 . نزول املائدة من السماء

، ومـا جـاء يف      ) هل تستطيع ربك  : (  بالنصب   ويؤيد هذا الترجيح ما ذهب إليه من قرأ       
توجيه القراءة من محل املعىن على إميان احلواريني ، واستبعاد أن يكونوا قد سألوا عيسى نزول املائدة                 
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 ٤٨١

كان احلواريون ال يشكون    : ( إيراد قول عائشة رضي اهللا عنها      ١وهم شاكني يف قدرة اهللا ،  وقد سبق        
 .٢ ))هل تستطيع ربك: (ة ولكن قالواأن اهللا يقدر على إنزال مائد

وكل من قرأ بالنصب وجه القراءة على هذا املعىن الذي فيه اإلقرار بإميان احلواريني وأم مل                
 .يكونا شاكني يف قدرة اهللا عز وجل

 كانوا مـؤمنني    فإذا تقرر ذلك علم أن مجهور العلماء متفقون على أن حواريي عيسى             
 .ول املائدة مل يكن عن شك بل طلباً لزيادة اإلميان والثبات واليقنيخملصني ، وأن سؤاهلم نز

                                                   
 )٤٦٨( ص ١
 )٢٥٩/ ٢(احملرر الوجيز  ٢
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 املسألة الثانية
 أقوال املفسرين يف نزول املائدة

 

اختلف املفسرون حول نزول املائدة هل نزلت أم مل ترتل ، فذهب قوم إىل أا نزلت حتقيقاً                 
’ :لوعد اهللا تعاىل  ÎoΤÎ) $ yγ ä9Íi”t∴ãΒ öΝä3ø‹n= tæ . 

آخرون إن املائدة مل ترتل ، ألن من طلبوها خافوا شرط العذاب إن مل يؤمنوا فاستعفوا                وقال  
 .١وتراجعوا عن طلبهم ، وهذا القول مروي عن احلسن البصري

 .٢وذهب آخرون إىل أن قصة املائدة مثل ضربه اهللا ، ومل يرتل شيء ، وهو قول جماهد

ا بأا نزلت ، يقول الطربي ترجيحاً هلـذا    والقول األول هو قول مجهور املفسرين الذين قالو       
 إن اهللا تعاىل أنزل املائدة على الـذين سـألوا            :والصواب من القول عندنا يف ذلك أن يقال       : (القول

وقد قال تعاىل خمربا    ،   فإن اهللا تعاىل ال خيلف وعده وال يقع يف خربه اخللف             ..عيسى مسألته ذلك ربه   
’  :ني سأله ما سأله من ذلك      ح يف كتابه عن إجابة نبيه عيسى        ÎoΤÎ) $ yγ ä9Íi”t∴ãΒ öΝä3ø‹n= tæ     وغري جائز

  ألن ذلك منه تعاىل خرب وال يكون منه خـالف          ؛  أن يقول تعاىل ذكره إين مرتهلا عليكم مث ال يرتهلا           
’ : ولو جاز أن يقول       ، ما خيرب  ÎoΤÎ) $ yγ ä9Íi”t∴ãΒ öΝä3ø‹n= tæ         مث ال يرتهلا عليهم جاز أن يقـول :⎯yϑ sù öàõ3tƒ 

ß‰÷è t/ öΝä3ΖÏΒ þ’ ÎoΤÎ* sù …çµ ç/Éj‹tã é& $ \/#x‹tã Hω ÿ…çµ ç/Éj‹tã é& #Y‰tnr& z⎯ÏiΒ t⎦⎫Ïϑ n=≈ yè ø9$#          مث يكفر منهم بعد ذلك فال يعذبـه 
  .٣)ذلكب  وغري جائز أن يوصف ربنا تعاىل ،فال يكون لوعده وال لوعيده حقيقة وال صحة

 لدى  –بأن املائدة مل ترتل فريى ابن كثري أن مما قد يقويه            وأما القول اآلخر الذي يرى قائلوه       
 عدم ورود خرب املائدة لدى النصارى ، إذ لو نزلت الشتهر خربها عندهم ، يقول ابن كثري                  -أصحابه

 :عما روي عن جماهد واحلسن

ال يعرفـه    املائـدة    رب وقد يتقوى ذلك بأن خ      ، وهذه أسانيد صحيحة إىل جماهد واحلسن     (
    ولو كانت قد نزلت لكان ذلك مما تتوفر الدواعي علـى نقلـه              ،  وليس هو يف كتام    ، ٤النصارى

  .٥) وال أقل من اآلحاد واهللا أعلم ،وكان يكون موجودا يف كتام متواترا

                                                   
 )١٣٥/ ٧(انظر تفسري الطربي ١
 .املرجع السابق ٢
 .املرجع السابق ٣
ا ينقل رأي جماهد واحلسن وينقل معه ما يقويه لدى أصحابه ، وإال فإن رأي ابن ن ابن كثري ال يعرب عن رأيه هنا وإمنأينبغي التنبه إىل  ٤

 .ور هنا وسريد رأيه يف الصفحة التاليةذككثري خيتلف عن امل
 )٢٣١/ ٣(ابن كثريتفسري  ٥
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 ٤٨٣

وال يلزم ما قيل ، فإن عدم ورود خرب املائدة يف كتب النصارى ليس دليالً على عدم نزوهلا  
 :ألمرين

 ومل يوجد يف كتب ن الكرمي عن عيسى اك من األمور ما ذكره القرآأن هن:  أوهلما 
 اليت ذكرها القرآن  يف املهد ، فإن ذلك من أظهر معجزاته  ومن ذلك كالمه النصارى 

øŒÎ) ÏMs9$ ®:  ، قال تعاىلالكرمي ، وقد أنبأ اهللا تعاىل مرمي بذلك قبل محلها بعيسى  s% èπs3 Í×¯≈ n= yϑø9 $# 

ãΝtƒöyϑ≈ tƒ ¨β Î) ©!$# Ï8 ç Åe³ u; ãƒ 7πyϑÎ= s3 Î/ çµ÷Ζ ÏiΒ çµßϑó™$# ßxŠÅ¡yϑø9 $# ©|¤ŠÏã ß⎦ø⌠$# zΝtƒötΒ $ YγŠ Å_uρ ’ Îû $u‹÷Ρ‘‰9 $# Íο tÅz Fψ $# uρ z⎯ ÏΒ uρ t⎦⎫ Î/ §s)ßϑø9 $# 

∩⊆∈∪ ãΝÏk= x6ãƒ uρ }¨$ ¨Ψ9 $# ’ Îû Ï‰ôγyϑø9 $# WξôγŸ2 uρ z⎯ ÏΒ uρ š⎥⎫ ÅsÎ=≈ ¢Á9  ]٤٦ -٤٥: آل عمران  [  〉 ∪∌⊇∩ #$

 كان حتقيق بشارة اهللا ألمه إذ تكلم - مبعجزة أخرى هي والدته دون أب- مث ملا ولد 
⎯ ôMs?r'sù ®: يف املهد ، قال تعاىل  ÏµÎ/ $ yγtΒ öθs% …ã&é#Ïϑøt rB ( (#θä9$s% ÞΟtƒöyϑ≈ tƒ ô‰s) s9 ÏM÷∞Å_ $\↔ ø‹x© $ wƒÌsù ∩⊄∠∪ |M÷z é'¯≈ tƒ tβρ ã≈ yδ 

$ tΒ tβ% x. Ï8θ ç/ r& r& tøΒ $# &™öθy™ $tΒ uρ ôMtΡ% x. Å7•Β é& $ |‹Éó t/ ∩⊄∇∪ ôN u‘$ x©r'sù Ïµø‹s9 Î) ( (#θä9$ s% y# ø‹x. ãΝÏk= s3 çΡ ⎯ tΒ šχ% x. ’ Îû Ï‰ôγyϑø9 $# $ wŠÎ6|¹ 

∩⊄®∪ tΑ$ s% ’ ÎoΤÎ) ß‰ö7tã «!$# z©Í_9s?# u™ |=≈ tGÅ3 ø9 $# ©Í_n= yè y_uρ $ wŠÎ; tΡ ∩⊂⊃∪ ©Í_n= yè y_uρ % º.u‘$ t7ãΒ t⎦ø⎪ r& $ tΒ àMΖ à2 ©Í_≈ |¹÷ρr& uρ Íο 4θn= ¢Á9 $$ Î/ 

Íο 4θŸ2 ¨“9 $# uρ $ tΒ àMøΒ ßŠ $|‹ym ∩⊂⊇∪ # Ct/ uρ ’ ÎA t$Î!≡uθÎ/ öΝs9 uρ ©Í_ù= yè øg s† #Y‘$ ¬7y_ $ |‹É)x© ∩⊂⊄∪ ãΝ≈ n= ¡¡9 $# uρ ¥’ n? tã tΠöθtƒ ‘N$Î!ãρ tΠöθtƒuρ ÝVθãΒ r& 

tΠöθtƒ uρ ß]yè ö/ é& $ |‹ym ∩⊂⊂∪ 〈  ]  ٣٣: ٢٧: مرمي[ 

لك مل يقل أحد فهذه املعجزة الظاهرة يف القرآن الكرمي مل ترد يف كتب النصارى ، ومع ذ
 .إا مل تقع لعدم ورودها لديهم

وكذلك املائدة قد علم من القرآن الكرمي أا نزلت ، فال يكون للقول بأا مل ترتل         
 . وجه مقبول - استناداً إىل عدم ورود خربها لدى النصارى-

م هي روايـات    إن الروايات اليت ذُكرت حول وصف املائدة وما كان عليها من طعا           : ثانياً  
 فإن نفـس    - لعدم ورودها يف الكتاب والسنة     –متلقاة عن النصارى ، وإن كانت ليس مما يجزم به           

وجودها يعين أن خرب املائدة كان معروفاً لدى النصارى ، وقد قرر ابن كثري ذلك بعد إيراده لروايات                  
املائدة نزلـت علـى بـين       وكل هذه اآلثار دالة على أن        ( :وصف املائدة وما عليها من طعام فقال      

إجابة من اهللا لدعوته كما دل على ذلك ظاهر هذا السياق من القرآن             ؛  إسرائيل أيام عيسى ابن مرمي      
$ tΑ:العظيم s% ª!$# ’ ÎoΤÎ) $ yγ ä9Íi”t∴ãΒ öΝä3ø‹n= tæ(.. ١)اآلية. 

                                                   
  )٣/٢٣٠( تفسري  ابن كثري  ١
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 ٤٨٤

وعلى ذلك فإن الصحيح الراجح املوافق للنصوص هو القول برتول املائدة ، وقد رجح ابن 
 :من قال بعدم نزول املائدة تعقيباً على كثري القول برتوهلا بداللة القرآن الكرمي ، يقول 

وهذا القول هو        .... ولكن الذي عليه اجلمهور أا نزلت وهو الذي اختاره ابن جرير(
 .١) الصواب كما دلت عليه األخبار واآلثار عن السلف وغريهم– واهللا أعلم –

برتول املائدة ، وأما القول     رر أن القول الراجح املوافق للنصوص هو القول         فإذا علم ذلك تق   
 .  فهو قول مرجوحالقائل بعدم نزوهلا

 

                                                   
 )٢٣١/ ٣(ابن كثريتفسري  ١
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 ٤٨٥

 املسألة الثالثة
 ال املفسرين يف وصف طعام املائدةأقو

 

، وإمنا ساق الكتاب     من طعام    مل يرد يف القرآن الكرمي ذكر لتفاصيل نزول املائدة وما حوته          
، ولكن املفسرين أوردوا روايات عديدة       ادثة ما تقع به العربة وحيصل به االقتداء احلسن        العزيز من احل  

 .فيها تفاصيل كثرية حول املائدة وما حوته من الطعام

 . ، أي أا كلها من اإلسرائيليات مل تورد مسندة إىل الرسول وكل هذه الروايات

 ائدة يدور حول اخلبز والـسمك      ى امل  ويالحظ أن عامة حديث املفسرين حول ما كان عل        
وهذا جممل أقواهلم فيما كان على املائـدة        ،  وما عدا ذلك فقد زاد بعض على بعض فيما كان عليها            

 :من طعام

 . قيل إا كانت خبزاً ومسكاً-     

 . وقيل مسكة فيها طعم كل طعام-     

 .نما نزلوا إذا شاءوا وعن ابن عباس أن املائدة خوان عليه خبز ومسك ، يأكلون منه أي-

 .١ وعن جماهد ، هو الطعام يرتل عليهم حيث نزلوا-

 . وقيل إن املائدة نزلت وعليها سبعة أرغفة وسبعة أحوات ، يأكلون منها ما شاءوا-

 . وقيل إن املائدة كانت ترتل وعليها مثر من مثار اجلنة-

 . وقيل كان عليها من كل طعام إال اللحم-

، وما ذكره غريه من املفسرين يـدور حـول هـذه            ٢ال كلها الطربي  وقد أورد هذه األقو   
 .األقوال

، وفيه تفصيل دقيق ملا على املائدة        وأورد ابن كثري أثراً مطوالً عن املائدة ووصفها وما عليها         
  هذا أثر غريب جدا قطعه ابن أيب حامت يف مواضع من هـذه القـصة              :(، مث قال بعد إيراده     من الطعام 

 وكل هذه اآلثار دالـة علـى أن          ، ا ليكون سياقه أمت وأكمل واهللا سبحانه وتعاىل أعلم        وقد مجعته أن  

                                                   
 بعدم نزوهلا وذكـر منـهم   ذكر الطربي هذا األثر معزواً إىل جماهد يف أقوال من قال برتول املائدة ، مث عقد الطربي مسألة فيمن قال                ١

 -من هذا البحـث   ) ٤٧٢( وقد سبق إيراده ص   ) ١٣٥/ ٧( تفسري الطربي  –جماهد الذي قال إن املائدة مثل ضربه اهللا ومل يرتل شيء            
 . ويف هذا تناقض ظاهر، ورمبا كان هناك غلط يف رواية الطربي عن جماهد يف املسألتني 

 )١٣٤ -١٣٣/ ٧ (تفسري الطربي: انظر  ٢
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 ٤٨٦

املائدة نزلت على بين إسرائيل أيام عيسى ابن مرمي إجابة من اهللا لدعوته كما دل على ذلك ظاهر هذا                   
$tΑ( :السياق من القرآن العظيم s% ª!$# ’ ÎoΤÎ) $ yγ ä9Íi”t∴ãΒ öΝä3ø‹n= tæ (...(١)اآلية. 

 الطـربي بعـد أن أورد األقـوال         ألوىل أن يقال فيما كان على املائدة من طعام ما قاله           ا و
 كان  : وأما الصواب من القول فيما كان على املائدة فأن يقال          ( :املختلفة يف وصف املائدة وما عليها     

غري نافع  و،   من مثر اجلنة      وجائز أن يكون كان مثراً      ،  وخبزاً عليها مأكول وجائز أن يكون كان مسكاً      
  .٢) وال ضار اجلهل به إذا أقر تايل اآلية بظاهر ما احتمله الترتيل  ،العلم به

وهذا القول هو األوىل لعدم ورود دليل صحيح من القرآن أو السنة يف وصف ما كان على                 
            .املائدة من طعام

 

                                                   
  )٣/٢٣٠(سري ابن كثري تف ١
 )١٣٥/ ٧(تفسري الطربي  ٢
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 املسألة الرابعة
 اختاذ النصارى يوم نزول املائدة عيداً

 

 :  تعاىلفسرون يف معىن قولهاختلف امل

® tΑ$ s% ©|¤ŠÏã ß⎦ø⌠$# zΝtƒó tΒ ¢Οßγ̄=9 $# !$ oΨ−/ u‘ öΑ Ì“Ρr& $ oΨø‹n= tã Zο y‰Í← !$ tΒ z⎯ ÏiΒ Ï™!$ yϑ¡¡9 $# ãβθä3 s? $ oΨs9 # Y‰ŠÏã $ oΨÏ9 ¨ρX{ $ tΡÌÅz# u™uρ 

Zπtƒ# u™uρ y7Ζ ÏiΒ ( $ oΨø% ã— ö‘ $# uρ |MΡr& uρ ç ö yz t⎦⎫ Ï% Î—≡§9  ]١١٤: املائدة [   〉 ∪⊇⊆⊆∩ #$

 .١ فقال فريق إن املعىن أن نتخذ اليوم الذي نزلت فيه عيداً نعظمه حنن ومن بعدنا

، وهذا القول مروي عن       يأكل منها أولنا وآخرنا     ، وقال آخرون معناها أن تكون جمتمعاً لنا      
 .٢ابن عباس

 :يقول ، فويرجح الطربي أن معىن اختاذها عيداً أي يوماً للعبادة والتقرب إىل اهللا

 نعبد ربنا يف اليوم الذي تـرتل         معناه تكون لنا عيداً     : األقوال بالصواب قول من قال     وأوىل(
 .٣)ونصلي له فيه كما يعيد الناس يف أعيادهم، فيه 

وقد ذهب فريق من املفسرين ممن قال باملعىن األول إىل حتديد اليوم الذي نزلت فيه املائـدة                 
يقـول   ،    ليوم األحد واختاذه عيداً أسبوعياً هلـم       بأنه يوم األحد ، ومن هناك كان تقديس النصارى        

 ãβθ ( :الزخمشري ä3s? $ oΨ s9 #Y‰ŠÏã :      ًومن مث اختذه    هو يوم األحد ،   :  قيل ،  أي يكون يوم نزوهلا عيدا 
 .٤)النصارى عيداً

 .٧، وأبو حيان ٦ و الرازي ،٥وأورد ذلك أيضاً القرطيب

اذه عيداً أسبوعياً ويوماً للعبادة كـان ألن  لكن النصارى يعتقدون أن تقديس يوم األحد واخت      
 إىل يـوم    - الذي يعظمه اليهود   –املسيح قام من األموات يوم األحد ، فتغري يوم العبادة من السبت             

                                                   
 )١٣٩/ ١٢(، تفسري  الرازي) ١٣٢/ ٧(تفسري الطربي :انظر ١
 )١٣٢/ ٧(الطربي تفسري : انظر ٢
 املرجع السابق ٣
 )٣٧٢/ ١(الكشاف ٤
 )٣٦٩/ ٦(اجلامع ألحكام القرآن :انظر ٥
 )١٣٩/ ١٢ (التفسري الكبري: انظر ٦
 )٥٦/ ٤(البحر احمليط: انظر ٧
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تغري يوم العبادة من    : ( األحد ، جاء يف دائرة املعارف الكتابية عن األدلة التارخيية على قيامة املسيح              
 .١) األحد ، أي اليوم الذي قام فيه املسيحيوم السبت اليهودي إىل يوم

ويرى بعض نقاد النصارى  أن تغيري يوم العبادة من السبت إىل األحد مل يتم إال يف القـرن                   
وانتقل إىل يوم األحد املسيحي ما كان يراعى يف السبت من جد ووقار  : ( الثاين ، يقول ول ديورانت    

 .٢)بعد امليالدحني حل أوهلما حمل الثاين يف القرن الثاين 

 :وإزاء هذه األقوال هناك احتماالن

 وهو اليـوم    - كما يقول بعض املفسرين    –أن يكون يوم األحد هو يوم نزول املائدة         : األول
 ãβθä3: الذي ذكر يف قوله تعاىل       s? $ oΨs9 # Y‰ŠÏã $ oΨÏ9 ¨ρX{ $ tΡÌÅz# u™uρ         فيكون هو يوم العبادة لدى النصارى ، 
 ãβθä3 ألنه هو القائـل  د املسيح ويكون قد شرع على عه     s? $ oΨs9 # Y‰ŠÏã $ oΨÏ9 ¨ρX{ $ tΡÌÅz# u™uρ   ولكـن 

النصارى ال يقولون بذلك ، فيحتمل أن يكون علم ذلك قد اندرس مع خرب املائدة إذ هو غري مذكور                 
 .يف كتبهم

يح من  أن يكون تقديس األحد لدى النصارى مرتبطاً باعتقادهم بقيامة املس         : االحتمال الثاين 
األموات ، ويكون ذلك االعتقاد والتقديس إما قد حدثا يف وقت مبكر ، ألن شبهة قيامة املسيح من                  
األموات قد وقعت مبكراً ، فيحتمل أن من اعتقدوا ذلك منذ القرن األول قد ربطوا بني القيامة وبني                  

 .تقديس األحد باعتباره اليوم الذي شهد قيامة املسيح

  فال يكون لتقـديس  - كما يقول ديورانت–د حدث يف القرن الثاين   وإما أن يكون ذلك ق    
 ، والنصارى أنفسهم يعترفون بأن تقديس األحد ليس مبنياً على شرع            األحد صلة بشرعة املسيح   

كان : ( ، بل على األحداث اليت حدثت فيه ، جاء يف موسوعة احلقائق الكتابية             تلقوه من املسيح    
 جيلب اللعنة ، أما أول األسبوع أو األحد فليس وصـية ناموسـية ،               السبت وصية ناموسية كسرها   

وليس له كسر وال لعنة ، وإمنا هو امتياز مسيحي ، ألن املسيحيني فيه يعيدون باملـسيح يف ذكـرى                    
 .٣)موته ، كفصحهم الذي ذُبح ألجلهم فرحني خبالصه

 فـإن   - املفسرون  إن صح ما يذكره    -وأول هذين االحتمالني قد يكون أقرب إىل الصواب         
كان يوم األحد هو فعالً يوم العبادة لدى النصارى وصح قول املفسرين إنه هو يوم نـزول املائـدة                   

 . مث اندرس علمه مع خرب املائدةفيكون ذلك قد شرع على عهد عيسى 

                                                   
 )٢٦٩/ ٦(دائرة املعارف الكتابية ١
 )٢٨٣/ ١١(قصة احلضارة  ٢
 )٥٩٨(ص) م٢٠٠٤( مصر ، سنة –مكتبة األخوة : برسوم ميخائيل ، ط: موسوعة احلقائق الكتابية ٣
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وأما االحتمال الثاين فال وجه له وإن وقعت شبهة قيامة املسيح من األموات وأنه قام يـوم                 
 فإن النصارى أنفسهم يعترفون بأن تعظيم األحد ليس من الناموس بل هو امتياز للنـصارى                األحد ، 

 كمـا   – ، بل إىل األحداث اليت وقعت فيه         عن غريهم ، وال ينسبون تشريع تعظيمه إىل املسيح          
 -يعتقدون

 
 

* * * * * * * * * *
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 املسألة اخلامسة
  لدى النصارىة املائدورود خرب

 

وأنـه مل يعـرف      ، بذكره   املسلموناملائدة مما استأثر    خرب   املسلمني أن    ماء عل يرى فريق من  
 ، يقول   ، وأن النصارى عرفوا بقصة املائدة من املسلمني         يف كتبهم  لدى النصارى بدليل عدم وروده    

 وال يعرفها النصارى إال من  ،وقد ذكر بعض األئمة أن قصتها ليست مذكورة يف اإلجنيل     :( ابن كثري   
 .١) فاهللا أعلم ،املسلمني

و بالنظر إىل الروايات الكثرية عن املائدة واليت أوردها املفسرون عن أهل الكتاب يف وصف               
 وأن  ،علم يقيناً أن كل ذلك مل يرد مسنداً إىل الرسول  ، ي املائدة وما عليها ، و وقت نزوهلا وسببه       

 وإن كان ال يسلم بكل      -الرواياتاملفسرين أخذوها مما كان متداوالً لدى النصارى ، ووجود هذه           
 .، وأا كانت معروفة لديهم  لدى النصارىخلرب املائدة يشعر أن هناك أصالً -ما فيها

وكل هذه اآلثار دالة    (  :ويقوي هذا االجتاه قول ابن كثري بعد أن أورد الروايات حول املائدة           
 كما دل علـى      ، جابة من اهللا لدعوته   إ،  على أن املائدة نزلت على بين إسرائيل أيام عيسى ابن مرمي            

$ tΑ:ذلك ظاهر هذا السياق من القرآن العظيم s% ª!$# ’ ÎoΤÎ) $ yγ ä9Íi”t∴ãΒ öΝä3ø‹n= tæ (..٢) اآلية. 

 ا حىت صار متـأخرو     ؟  فهل أغفلت من كتبهم حقاً     أما قضية عدم ذكرها يف كتب النصارى      
  - كما نقله عنهم ابن كثري آنفاً قال بذلك على حد قول من-النصارى ال يعرفون ا إال من املسلمني

 إن خرب املائدة لدى النصارى ميكن أن يكون على          :لإلجابة على هذا السؤال ميكن أن يقال      
 :ثالثة أوجه

 .أنه مل يذكر أبداً يف كتبهم-

 .أنه ذكر ولكن يف كتبهم غري املعروفة لنا، وأخفي خربها لسبب ما-

 ولكن على وجه غري الوجه الذي ذكرت بـه يف القـرآن           ،   أنه مذكور يف كتبهم املعروفة    -
 .الكرمي

، واستدل له بأدلة ترجح ما ذهـب         وهذا الوجه األخري قد أخذ به بعض الكتاب املعاصرين        
 . وهو ما سأناقشه فيما يليإليه،

                                                   
  )٢٢٥/ ٣(ابن كثري ١
  )٣/٢٣٠( تفسري  ابن كثري  ٢
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 .  يف خرب املائدة١نجارال رأي عبد الوهاب
 املائدة املذكورة يف القرآن الكرمي      نجار يف كتابه قصص األنبياء أن قصة      اليرى  عبد الوهاب     

 للقليل مـن   ، وهي احلادثة اليت ذكر فيها تكثري املسيح        مذكورة لدى النصارى يف العهد اجلديد     
 : نجار على رواية مىت اليت جاء فيهاال  ، وقد اعتمدالطعام حبيث كفى مجعاً كثريا

ن مقفر وقد فات الوقت فاصرف      هذا املكا :  وعندما حل املساء اقترب التالميذ إليه وقالوا       (
ال حاجة هلم أن يذهبوا     : ، ولكن يسوع قال هلم     اجلموع ليذهبوا إىل القرى ويشتروا طعاماً ألنفسهم      

  أحضروها إيلّ هنا    : فقال  ، ليس عندنا هنا سوى مخسة أرغفة ومسكتني      : ، فقالوا أعطوهم أنتم ليأكلوا    
غفة اخلمسة والسمكتني ورفع نظره إىل الـسماء        ، مث أخذ األر    وأمر اجلموع أن جيلسوا على العشب     

 مث رفـع      فأكل اجلميع وشـبعوا     ، ر األرغفة وأعطاها للتالميذ فوزعوها على اجلموع      وبارك وكس ،
  ، وكان عدد اآلكلني حنو مخـسة آالف رجـل          التالميذ اثنيت عشرة قفة مألوها مبا فضل من الكسر        

 .٢)عدا النساء و األوالد

 :تعليقاً على هذه الروايةنجار ال      يقول

، ومعىن كوا مساوية أن اهللا تعـاىل         وهنا أقول إن هذه املسألة هي مسألة املائدة السماوية        ( 
 .٣)بارك يف الطعام بطريقة غري معروفة وال مألوفة

أورد خالصة اخـتالف     ، و  ستعرض اآليات القرآنية من سورة املائدة اليت ذكرت القصة        مث ا 
 :، مث قال بعد ذلك  املائدة بني قائل بالرتول وناف لهاملفسرين حول نزول

، واملراد بإنزاهلا    وأنا أكرر القول إن مسألة املائدة هي مسألة األرغفة اخلمسة والسمكتني          ( 
 .٤)عليهم أن يرزقهم اهللا الطعام الكثري من حيث ال حيتسبون

إنزال الـواردة يف قولـه       وقد ساق أدلة تؤيد ما ذهب إليه استهلها بالتفصيل يف معىن كلمة           
≅ ö: احلوارينيتعاىل إخباراً عن     yδ ßì‹ÏÜtG ó¡o„ š •/u‘ β r& tΑÍi”t∴ãƒ $ oΨ øŠn= tã Zο y‰Í← !$ tΒ z⎯ÏiΒ Ï™!$ yϑ ¡¡9$#      ويف قوله ، 
: ¢Οßγتعاىل عن املسيح  ¯=9$# !$ oΨ −/u‘ öΑÌ“Ρr& $ oΨ ø‹n= tã Zο y‰Í← !$ tΒ z⎯ÏiΒ Ï™!$ yϑ ¡¡9$#  

                                                   
بىن القول بورود خـرب املائـدة يف        ، حيث ت   اذ التاريخ اإلسالمي بكلية أصول الدين باألزهر الشريف       نجار، أست الهو  عبد الوهاب      ١

 . قصص األنبياءاألناجيل ودافع عنه يف كتابه
 
 ٢١ -١٥: ١٤ مىت ٢
 )٤٩٠( القاهرة، الطبعة الثانية بدون تاريخ ، ص-مكتبة دار التراث: عبد الوهاب جنار، ط: قصص األنبياء ٣
 )٤٩٣( السابق صاملرجع ٤
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، وقد بدأ كالمـه      ن الكرمي آإلنزال يف اللغة واستعماالا يف القر     معاين كلمة ا   النجار   فأورد
 : بالنقل التايل من كتاب املفردات يف غريب القرآن

، وأنزل اهللا نعمه أونقمه على اخللق أعطاهم إياهـا           الرتول يف األصل هو احنطاط من علو      ( 
 .١)اهلداية إليه كاحلديد واللباس، وإما بإنزال أسبابه و وذلك إما بإنزال الشيء نفسه كإنزال القرآن

مث استعرض استعماالت كلمة اإلنزال والترتيل يف القرآن الكرمي مستدالً على كل معىن بآية              
 واإلنعام   ، والتهيئة  ، واخللق  القسمة: مث خلص املعاين اليت يرد ا اإلنزال يف القرآن الكرمي فذكر منها           

 .٢اخل...سري، والتي ، واإلعطاء بدون سبب عادي واهلبة

 : مث قال بعد ذلك

إذا علمنا هذا علمنا أنه ميكن محل إنزال املائدة من السماء على تيسري الطعام هلـم بـدون                  (
وقد جرى العرف على تسمية األشياء اليت يعجز الناس عن تعليلـها             ، األسباب العادية اليت يعرفوا   

ري الطعام القليل إىل أن يعم اآلالف من الناس         وتكث وذكر ذلك يف كتب الفقهاء كثرياً ،         ، بأا مساوية 
 .٣)أمر يعجز البشر مبقتضى بشريتهم عن أن يأتوا مبثله

 ين يف اختالفهم حول نزول املائـدة      مث يورد تفصيل رأيه يف القضية مستنداً إىل أقوال املفسر         
 الكرمي فوجدا    إىل ناحية القرآن   - مسألة األرغفة والسمكتني   – وقد نظرت يف هذه املسألة    (  :فيقول

قد ذكرت على ضرب آخر وهو طلب احلواريني إىل املسيح أن يدعو اهللا أن يرتل عليهم مائدة مـن                   
 ال يعذبه أحداً من العـاملني        كفر بعد إنزاهلا أن يعذبه عذاباً      ، وأن اهللا وعده إنزاهلا متوعداً من       السماء

 . وأم أكلوا منها مث آمنوا أو كفروا، ومل ينص اهللا تعاىل يف الكتاب الكرمي أنه أنزهلا عليهم

ونظرت من كتب التفسري إىل ما قاله ابن جرير الطربي والنيسابوري واحلافظ وابـن كـثري              
، ووجـدت أن     والبغوي واأللوسي فوجدم حيكون اختالف العلماء يف نزول املائدة من الـسماء           

 .٤)ن مسألة نيب اهللا اآلياتإن ذلك مثل ضربه اهللا تعاىل خللقه اهم به ع: جماهداً يقول

، وذكر ما قاله ابـن       ، وأشار إىل ما أورده الطربي وابن كثري        وذكر بعد ذلك قول احلسن    
 .٥ وأا لو نزلت لكان هلم علم اانزول املائدة وعدم معرفة النصارى يف حجة من قال بعدم كثري 

                                                   
 )٤٨٨( بريوت ، بدون تاريخ ، ص-دار املعرفة: حممد سيد كيالين، ط: الراغب األصفهاين، حتقيق: املفردات يف غريب القرآن ١
 )٤٩٤ ( ص قصص األنبياء:انظر ٢
 .املرجع السابق ٣
 )٤٩٦ (املرجع السابق ص ٤
 .من هذا البحث) ٤٧٥(  اختالف املفسرين حول نزول املائدة ، انظر صهذه األقوال اليت أشار إليها  النجار سبق إيرادها يف مسألة ٥
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 قـد   ، وهي أن عيسى      مأما أنا فقد وجدت اإلشارة إليها يف كتبه       :( مث يقول عن رأيه   
ومبا قدمت يعلم ... فترجح عندي أا املائدة اليت ذكرت يف القرآن الكرمي        ،  أطعم من طعام قليل آالفاً      

 ولذلك اختلف العلماء يف أمرها       ، أن نزول املائدة أمر غري مقطوع به عندنا وحينئذ فللرأي جمال فيها           
 .١)ى النحو الذي فهمته وال حرج يف أن أفهمها عل ،على النحو الذي بينا

نجار أن ما ورد يف تفاصيل وصف املائدة املذكورة يف كتب التفسري قد اتفق علـى                الوذكر  
 قد اختلفوا يف الوصف اختالفاً بيناً،        املفسرون  وإن كان   ، جعل أساس ما على املائدة اخلبز والسمك      

 :يقول

 ) موا وأجندوا     ، ق القائلون برتوهلا وغربوا   ولقد شرا من        ،   وأمث مل يكن كالم أكثرهم إال أ
، وزاد    وزاد بعضهم بقوالً علـى األرغفـة        ، ها بعضهم بأن اخلبز كان من الرز      ، وحالّ  مسك وخبز 

، ولكنهم جعلوا قاعدة الطعام األصلية اخلبز والسمك         آخرون زيتوناً ومتراً وملحاً ومسناً ورماناً وقديداً      
 . الذي مت تكثريه يف قصة األناجيلواخلبز والسمك مها الطعام ، ٢)كما قلت

ومبا تقدم قد استبان ما قلتـه يف كتـايب وأين مل            (  :نجار كالمه حول القضية بقوله    الوخيتم  
 وأن التأويل الذي ذهبت إليه تشهد له استعماالت القـرآن            ، أخالف به نصاً قطعي الثبوت والداللة     

 .نه سائغ ال غبار عليه ، وأالكرمي للرتول

ن املائدة ال يشهد برتوهلا نص قطعي وأن األقوال فيهـا           إأقوهلا يف هذا املوضوع     وآخر كلمة   
، وللقارئ أن خيتار وال أنكر       ، أا مسألة األرغفة اخلمسة والسمكتني      ، أا مل ترتل    أا نزلت : ثالثة

 .٣)أن القول األخري يل وعلي تبعته أمام اهللا إن كانت عليه تبعة

                                                   
 )٤٩٧(قصص األنبياء ص ١
 .املرجع السابق ٢
 )٥٠١( املرجع السابق ص ٣
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 :رنجاالتعليق على رأي 
نجار فإنه يعتمد على ما ورد يف كتب التفسري لتعضيد رأيه الـذي       المما سبق من عرض رأي      

 والذي يرى فيه أن قضية املائدة املذكورة يف القرآن الكرمي هي نفسها حادثـة إطعـام                  ، ذهب إليه 
  ، اخلمسة آالف من طعام قليل املذكورة يف األناجيل، وقد مر اعتماده على قضية ذكرها املفـسرون               

وهي أن عمدة ما ذكروه عن الطعام املوجود على املائدة كان السمك واخلبز، ومها ما مت تكـثريه يف                   
 .حادثة األناجيل إلطعام اخلمسة اآلالف

 :ويل مالحظات حول ما ذكره  النجار

ما ذكره حول معاين اإلنزال والترتيل اليت ذكر استعماالا يف القرآن الكرمي ، وذكر              : فأوالً  
إن األوىل أن يحمل الرتول يف اآلية على        :  نزول املائدة من السماء هو كوا آية مساوية أقول         أن معىن 

 حني دعا اهللا دعا بـأن  الرتول احلقيقي ؛ ألن احلواريني طلبوا نزول مائدة من السماء ، وعيسى    
ملعىن احلقيقـي   يرتل عليهم مائدة من السماء ، وال قرينة تدل على أن اإلنزال يف اآلية قد صرف عن ا                 

 .اخل...املباشر إىل معىن آخر من املعاين اليت ذكرها  النجار مثل التيسري واإلنعام واإلعطاء دون سبب

مث إن النجار قد أيد ما ذهب إليه يف هذه النقطة بقوله إنه قد أخذ بأحد الرأيني اللذين وردا                   
رتل وأا مثل ضربه اهللا  وقـد سـبق          يف تفسري اآلية حول نزول املائدة ، وهو قول من قال إا مل ت             

القول بأن الراجح املوافق للنصوص والذي عليه مجهور املفسرين هو القول بأن املائدة نزلت حتقيقـاً                
$ tΑ: لوعد اهللا تعاىل  s% ª!$# ’ ÎoΤÎ) $ yγä9 Íi” t∴ãΒ öΝä3 ø‹n= tæ . 

ى وجه غـري الـذي      ما ذكره النجار من أن مسألة املائدة قد ذُكرت يف األناجيل عل           : ثانياً
 :ذكرت به يف القرآن الكرمي فيه نظر ألمور

 االختالف التام بني ماذُكر يف القرآن الكرمي وما ذُكر يف األناجيل ، فإن القرآن الكـرمي                 -
 ربه أن يرتهلا عليهم ، بينما       ذكر أن احلواريني هم من طلب نزول املائدة من السماء فدعا املسيح           

 .اق متاماً عما ذكره القرآن الكرميقصة األناجيل خمتلفة السي

 االختالف يف أصل املعجزة املذكورة يف القرآن الكرمي برتول املائدة واملعجزة املذكورة يف              -
األناجيل ، فإن األوىل متثلت يف نزول مائدة من السماء مبا فيها وما عليها آيةً من عند اهللا تعاىل ، كما                  

 ).وآية منك: ( قال تعاىل عن املسيح 

وأما املذكور يف األناجيل فإا معجزة من نوع آخر متثلت يف تكثري طعـام قليـل بربكـة                  
 ، وهذه الربكة غري اإلنزال من السماء املذكور يف اآليـة             حصلت من اهللا تعاىل على يد املسيح        
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كثرياً يف السرية النبوية ، ومن ذلك مـا أخرجـه            ومثل هذه الربكة قد جرت على يد نبينا حممد          
 :  قالالبخاري يف كتاب املغازي عن جابر بن عبداهللا 

هذه كُدية عرضت   :  فقالوا    شديدة ، فجاءوا النيب      ١إنا يوم اخلندق حنفر فعرضت كيدة     ( 
أنا نازل ، مث قام وبطنه معصوب حبجر ، ولبثنا ثالثة أيام ال نذوق ذواقاً ، فأخـذ  : يف اخلندق ، فقال 

ائـذن يل إىل    :  ، فقلت يا رسـول اهللا        ٣ أهيل أو أهيم   ٢ فعاد كثيباً   املعول فضرب يف الكدية    النيب  
عنـدي  :  شيئاً ما كان يف ذلك صرب ، فعندك شيء؟ فقالت          رأيت بالنيب   : البيت ، فقلت المرأيت   

  ، فذحبت العناق ، وطحنت الشعري ، حىت جعلنا اللحم بالربمة ، مث جئـت الـنيب                   ٤شعري وعناق 
طُعيم يل ، فقم أنـت يـا        :  قد كادت أن تنضج ، فقلت        ٦لربمة بني األثايف   وا ٥والعجني قد انكسر  

قل هلا ال تـرتع  : كثري طيب ، قال: كم هو؟ فذكرت له ، فقال: رسول اهللا ورجل أو رجالن ، قال   
قوموا ، فقام املهاجرون واألنصار ، فلما دخل على امرأته          : الربمة وال اخلبز من التنور حىت آيت ، فقال        

: نعم ، فقال  : هل سألك ، قلت   :  باملهاجرين واألنصار ومن معهم ، قالت      جاء النيب   ! وحيك  : قال
ادخلوا وال تضاغطوا ، فجعل يكسر اخلبز وجيعل عليه اللحم ، وخيمر الربمة والتنور إذا أخـذ منـه                    

 هـذا   كلي: ويقرب إىل أصحابه مث يرتع ، فلم يزل يكسر اخلبز ويغرف حىت شبعوا وبقي بقية ، قال                
 .٧)وأهدي ؛ فإن الناس أصابتهم جماعة

فهذا احلديث من معجزات النبوة يف تكثري الطعام القليل وإطعام مجع كبري منه ، وهو مثل ما                 
 يف الطعام    يف قصة األناجيل حني حلت الربكة بإذن اهللا على يدي عيسى           حدث من عيسى    

 .القليل حىت أشبع مجعاً كبرياً

ذكور يف قصة املائدة هو غري حلول الربكة وتكـثري الطعـام القليـل    فاإلنزال من السماء امل  
الطعام يوم اخلندق  املذكور يف قصة األناجيل ، وإال لصح أن يطلق على ما حدث من تكثري النيب 

 . أا مائدة نزلت من السماء ، ومل يقل بذلك أحد- وغريه–

ا ذكر يف األناجيل عن تكـثري        أن قصة املائدة هي غري م      - عندي –وعلى ذلك فإن الراجح     
 ، وأن خرب املائدة على ذلك مل يرد يف األناجيل ، وال يـستغرب               الطعام القليل على يد املسيح      

                                                   
 )٤٥٧/ ٧(فتح الباري :  هي القطعة الشديدة  الصلبة من األرض ، انظر- ويف رواية كدية-: الكيدة ١
 )٧/٤٥٨(ع السابقالرمل ، املرج: الكثيب ٢
 .صار رمالً يسيل وال يتماسك ، املرجع السابق: معنامها : هيم أو أأهيل  ٣
 )٤٥٩/ ٧(أنثى املعز ، املرجع السابق : العناق ٤
 .أي الن ورطب ومتكن منه اخلمري ، املرجع السابق ٥
 .احلجارة اليت توضع عليها القدر وهي ثالثة ، املرجع السابق: األثايف ٦
 )٤١٠١ (غزوة اخلندق وهي األحزاب ، رقم احلديث: ب املغازي ، باب كتا البخاري يفأخرجه ٧
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عدم وروده ؛ ألن ما هو أظهر من املائدة من املعجزات مل يرد له ذكر يف األناجيل مثل كالم املسيح                    
ً١ يف املهد كما أشرت إىل ذلك سابقا . 

                                                   
 )٤٧٣( انظر ما تقدم ص ١
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 ثالثالفصل ال

القضايا املنسوبة إىل احلواريني يف كتب 
 التفسري

  بوة احلواريني: القضية األوىل�.  
لقريةااحلواريون وقصة أصحاب :القضية الثا�ية. 
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 القضية األوىل
 نبــوة احلــواريني

 
 درج الكتاب املسلمون على اختالف مشارم على اعتبار احلواريني أصحاب عيـسى             

 لصحبته ملا علم منهم من صدق اتباعهم وإخالصهم يف نصرته ، كمـا              سى  أناساً اختارهم عي  
$! * ®:أخرب اهللا تعـاىل عنـهم بقولـه        £ϑn= sù ¡§ymr& 4†|¤ŠÏã ãΝåκ÷] ÏΒ tøä3 ø9 $# tΑ$ s% ô⎯ tΒ ü“Í‘$ |ÁΡr& ’ n<Î) «!$# ( š^$ s% 

šχθ •ƒÍ‘# uθysø9 $# ß⎯ øt wΥ â‘$ |ÁΡr& «!$# $ ¨ΨtΒ# u™ «!$$ Î/ ô‰yγô©$# uρ $ ¯Ρr'Î/ šχθ ßϑÎ= ó¡ãΒ ∩∈⊄∪ 〈 ] ٥٢: آل عمران[ 
   

 ، ومن هؤالء الـرازي ، الـذي   ١إال أن هناك من اعترب هؤالء احلواريني من األنبياء والرسل      
 :ذكر هذا يف تفسريه ، مستنداً فيه إىل دليلني 

’ &uρ àMø‹ym÷ρr(øŒÎ ® :اإلحياء إىل احلواريني يف قوله تعاىل عن احلـواريني  )  ١ n<Î) z⎯↵ ÎiƒÍ‘# uθysø9 $# ÷β r& (#θãΨÏΒ# u™ †Î1 

’ Í<θ ß™tÎ/ uρ (# þθä9$ s% $ ¨ΨtΒ# u™ ô‰pκô−$# uρ $ oΨ̄Ρr'Î/ tβθßϑÎ= ó¡ãΒ ∩⊇⊇⊇∪ 〈 ] ١١١: املائدة[ 

 :قال الرازي يف تفسريها
فمن قال إم كانوا أنبياء قال ذلك الوحي هو الوحي الذي يوحى إىل األنبياء ، ومن قال                  ( 

 .٢)بذلك الوحي اإلهلام وااللقاء يف القلباملراد : إم ما كانوا أنبياء قال
 
$! ®: ما ورد يف تفسري قوله تعـاىل عـن احلـواريني          )  ٢ oΨ−/ u‘ $ ¨ΨtΒ# u™ !$ yϑÎ/ |Mø9 t“Ρr& $ oΨ÷è t7¨?$# uρ tΑθ ß™§9 $# 

$ oΨö; çF ò2 $$ sù yìtΒ š⎥⎪ Ï‰Îγ≈ ¤±9 : ، وقول من قـال إن املـراد بالـشاهدين           ]  ٥٣: آل عمران    [  〉 ∪⊃∋∩ #$
  ٣األنبياء

 :ول الرازي يف تعليقه على اآليةيق
:  على إميام وعلى إسالمهم تضرعوا إىل اهللا تعاىل وقالوا        واعلم أم ملا أشهدوا عيسى      (

® !$ oΨ−/ u‘ $ ¨ΨtΒ# u™ !$ yϑÎ/ |Mø9 t“Ρr& $ oΨ÷è t7¨?$# uρ tΑθ ß™§9 $# $ oΨö; çF ò2 $$ sù yìtΒ š⎥⎪ Ï‰Îγ≈ ¤±9  ، وذلك ألن القوم آمنوا باهللا       〉 ∪⊃∋∩ #$
$: (٤ يف اآلية املتقدمة   حني قالوا  ¨ΨtΒ# u™ «!$$ Î/ (          مث آمنوا بكتب اهللا تعـاىل حيـث قـالوا ،) :!$ yϑÎ/ |Mø9 t“Ρr&   (

                                                   
باملعىن االصطالحي الذي يعين من أوحى اهللا إليهم بالرسالة أو النبوة ، وليس باملفهوم النصراين الذي يطلق لفظ رسول على كل من                       ١
 .من هذا البحث) ٢٦( راجع االصطالح النصراين لكلمة رسول ص. شر باإلجنيل ب
 )١٣٦/ ١٢(الرازي  ٢
 .من هذا البحث) ٤٥٥( انظر قوهلم ص ٣
ϑ£$! * ® :وهي قوله تعاىل   ٤ n=sù ¡§ymr& 4†|¤ŠÏã ãΝ åκ ÷] ÏΒ t ø ä3ø9$# tΑ$s% ô⎯tΒ ü“ Í‘$|ÁΡr& ’ n< Î) «! $# ( š^$s% šχθ •ƒ Í‘# uθ ysø9$# ß⎯øt wΥ â‘$|ÁΡr& «! $# $̈ΨtΒ# u™ «! $$Î/ 

ô‰ yγ ô©$# uρ $̄Ρr' Î/ šχθ ßϑ Î=ó¡ãΒ ∩∈⊄∪ 〈 ]٥٢: آل عمران[  
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$: (وآمنوا برسول اهللا حيث قالوا       oΨ÷è t7¨?$# uρ tΑθ ß™§9 : ، فعند ذلك طلبوا الزلفـة والثـواب  فقـالوا           )  #$
)$ oΨö; çF ò2 $$ sù yìtΒ š⎥⎪ Ï‰Îγ≈ ¤±9 هدين فضل يزيد علـى فـضل احلـواريني          وهذا يقتضي أن يكون للشا    ) #$

≈y7Ï9≡x‹x.uρ öΝä3 ®:  ، ألم هم املخصوصون بأداء الشهادة ، قال اهللا تعاىل          ١ويفضل على درجته   oΨù= yè y_ Zπ̈Β é& 

$ VÜ y™uρ (#θçΡθ à6tGÏj9 u™!# y‰pκà− ’ n? tã Ä¨$ ¨Ψ9 $# tβθä3 tƒuρ ãΑθ ß™§9 $# öΝä3 ø‹n= tæ # Y‰‹Îγx©  〈]١٤٣: البقرة [ 
$(وهو منقول أيضاً عن ابن عباس       : ٢     الثاين oΨö; çF ò2 $$ sù yìtΒ š⎥⎪ Ï‰Îγ≈ ¤±9 أي اكتبنا يف زمرة األنبياء      ) #$

 :ألن كل نيب شاهد لقومه ، قال اهللا تعاىل
 ® £⎯ n= t↔ ó¡oΨn= sù š⎥⎪ Ï%©!$# Ÿ≅ Å™ö‘ é& óΟÎγø‹s9 Î)  ∅ n= t↔ ó¡oΨs9 uρ t⎦⎫ Î= y™ößϑø9  ] ٦: األعراف  [〉 ∪∌∩ #$

ىل دعاءهم وجعلهم أنبياء ورسالً ، فأحيوا املوتى ، وصنعوا كل مـا صـنع                     وقد أجاب اهللا تعا   
 .٣)عيسى 

هذا هو قول الرازي الذي قرر به نبوة احلواريني ،  أما أقوال غريه من املفسرين يف اآليـتني                   
 :اللتني ذكرها واستدل ا على ما قاله فهي على النحو التايل

’ &øŒÎ)uρ àMø‹ym÷ρr ®: قوله تعاىل / أوالً n<Î) z⎯↵ ÎiƒÍ‘# uθysø9 $# ÷β r& (#θãΨÏΒ# u™ †Î1 ’ Í<θ ß™tÎ/ uρ (# þθä9$ s% $ ¨ΨtΒ# u™ ô‰pκô−$# uρ $ oΨ̄Ρr'Î/ 

tβθßϑÎ= ó¡ãΒ ∩⊇⊇⊇∪ 〈]١١١:املائدة[ 
اإلهلام أو األمر ، قال ابن      : اتفق عامة املفسرين على أن املراد باإلحياء يف هذه اآلية أحد أمرين           

 .٤)ا أن يكون وحي إهلام أو وحي أمروأوحيت يف هذا املوضع إم:( عطية
&ym÷ρr‘4 ®: أي أهلمتهم وقذفت يف قلوم ، ومنه قوله تعاىل        :( وقال القرطيب  uρ y7•/ u‘ ’ n<Î) È≅ øt ª[“ $#  〈  

$! ®،  ] ٦٨: النحل[  uΖ øŠym÷ρr& uρ #’ n<Î) ÏdΘé& #©y›θãΒ 〈 ] ٥ ] )٧:القصص
 

’ &àMø‹ym÷ρr: ( "وقال الزخمشري n<Î) z⎯↵ ÎiƒÍ‘# uθysø9  .٦)أمرم على ألسنة الرسل" :  #$

ويزيد األلوسي ما يفيد أن الوحي يف اآلية قيد بتوجهه إىل احلواريني بأمر معني لئال يلتبس مع     
وإمنا مل يترك الوحي على ظاهره ألنه خمصوص باألنبياء عليهم الصالة والسالم              : ( وحي األنبياء فيقول  

 .٧)واحلواريون ليسوا كذلك 
 

                                                   
 .درجتهم : هكذا يف نسخة الكتاب ولعلها  ١
 )......وهذا يقتضي أن يكون للشاهدين فضل(: والقول األول هو ما ذكره من قوله ٢
 )٧١/ ٨( الرازيتفسري  ٣
 )٢٥٩/ ٢(احملرر الوجيز  ٤
 )٣٦٣/ ٦(ألحكام القرآن اجلامع  ٥
 )٣٧١/ ١(الكشاف  ٦
 )٥٨/ ٧(روح املعاين  ٧
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ـ / ثانياً $! ®: ه تعـاىل  قول oΨ−/ u‘ $ ¨ΨtΒ# u™ !$ yϑÎ/ |Mø9 t“Ρr& $ oΨ÷è t7¨?$# uρ tΑθ ß™§9 $# $ oΨö; çF ò2 $$ sù yìtΒ š⎥⎪ Ï‰Îγ≈ ¤±9 $# ∩∈⊂∪ 〈     
وكـان  ، ١يف اآلية) الشاهدين ( وقد سبق إيراد أقوال املفسرين يف معىن كلمة  ،   ] ٥٣: آل عمران [ 

ولكن الرازي جعل معىن طلبـهم أن        ،   ٢نبياءتعين األ ) الشاهدين  ( من بينها ما أورده الرازي من أن        
يكونوا من الشاهدين أن يكونوا من األنبياء ، واستدل  على نبوم بإحيائهم املوتى وإجرائهم مـن                 

 .املعجزات ما أجراه املسيح 
 :وهذا القول الذي أورده الرازي بعيد عن املعىن املراد من اآلية ألمور عدة

، والـذي استـشهد بـه       " اكتبنا يف زمرة األنبياء   : "ىن اآلية   قول ابن عباس عن مع    /  فأوالً
 ليس معناه أن جتعلنا منهم ، بل املعىن أن جتعلنا من أتباعهم املخلصني املتابعني هلم يف الـدنيا                   ٣الرازي

 :والذين حيشرون معهم يوم القيامة ، كما قال اهللا تعاىل 
® ⎯ tΒ uρ ÆìÏÜ ãƒ ©!$# tΑθ ß™§9 $# uρ y7Í×¯≈ s9 'ρé'sù yìtΒ t⎦⎪ Ï%©!$# zΝyè ÷Ρr& ª!$# ΝÍκö n= tã z⎯ ÏiΒ z⎯↵ ÍhŠÎ; ¨Ψ9 $# t⎦⎫ É)ƒÏd‰Å_Á9 $# uρ Ï™!# y‰pκ’¶9 $# uρ 

t⎦⎫ ÅsÎ=≈ ¢Á9 $# uρ 4 z⎯ Ý¡ymuρ y7Í×¯≈ s9 'ρé& $ Z)Š Ïù u‘ ∩∉®∪ 〈 ]٦٩: النساء [  
 : يقول ابن كثري يف تفسري هذه اآلية

سوله فإن اهللا عز وجل يـسكنه       أي من عمل مبا أمره اهللا ورسوله وترك ما اه اهللا عنه ور            ( 
دار كرامته ، وجيعله مرافقاً لألنبياء ، مث ملن بعدهم يف الرتبة وهم الصديقون ، مث الشهداء مث عمـوم                    

 . ٤)املؤمنني وهم الصاحلون ، الذين صلحت سرائرهم وعالنيتهم
رة يف دار الكرامـة      ومما قاله ابن كثري يتبني أن املراد مبعيتهم لألنبياء إمنا هو مرافقتهم يف اآلخ             

 على هذا  - الذين هم األنبياء يف هذا القول      –وحيمل كالم احلواريني وسؤاهلم أن يكتبوا مع الشاهدين         
 .الوجه

$: (ومثة نقطة أخرى هي أن احلواريني قالوا       oΨö; çF ò2 $$ sù yìtΒ ⎥⎪ Ï‰Îγ≈ ¤±9 ومل يقولوا اكتبنا من    )  #$
التبعيض ، فلو أم قالوا اكتبنا من الشاهدين فلرمبا         ) من تفيد (تفيد املصاحبة و  ) مع( الشاهدين ، فإن  

 .أمكن توجيه ما ذهب إليه الرازي مع استبعاده، ولكنهم قالوا ما يفيد طلب املصاحبة واملعية
ما ذكره الرازي دليالً على أن احلواريني كانوا أنبياء ورسالً  من إجرائهم ما أجـراه                /  ثانياً
 اخل.......ى وشفاء املرضى  من إحياء املوتاملسيح عليه 

وهل تقع لغري األنبياء    ،   الكالم عن خوارق العادات      فإن هذه القضية تنحو منحى آخر وهو      
 والرسل؟

                                                   
 )٤٥٤( انظر ص ١
 )٨/٧١(التفسري الكبري  ٢
 ) ٧١/ ٨(الكبري التفسري  ٣
 )٣٥٣/ ٢(تفسري ابن كثري  ٤
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 من علماء املسلمني أن خوارق العادات تقع لغري األنبياء ، فهذه اخلوارق إن أجراها               ريكث قرر
على يد غريهم من أوليـاء اهللا مسيـت         اهللا تعاىل على يد نيب أو رسول مسيت معجزة ، وإن أجريت             

 :كرامة ، يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية
وإن كان اسم املعجزة يعم كل خارق للعادة يف اللغة وعرف األئمة املتقدمني كاإلمام أمحد   ( 

 من املتأخرين يفرق يف اللفظ بينهما ، فيجعل املعجزة          اًبن حنبل وغريه ويسموا اآليات ، لكن كثري       
 .١)األمر اخلارق للعادة: كرامة للويل ، ومجاعهما للنيب وال

   بل إن هذه اخلوارق قد تقع لغري الصاحلني من املؤمنني فتقع للـسحرة والكهنـة خـوارق                 
 : ثالث مراتب كما يقول شيخ اإلسالم ابن تيميةوعلى ذلك فإن للخوارق

 خوارق الكفار والفجار    آيات األنبياء ، مث كرامات الصاحلني ، مث       : املراتب ثالثة   : فيقال  ( 
 .٢)كالسحرة والكهان ، وما حيصل لبعض املشركني وأهل الكتاب ، والضالّل من املسلمني

 : أن كرامات األولياء تابعة ملعجزات األنبياء ال خترج عن سبيلها فيقول ابن تيميةويبني
م مـن   أما الصاحلون الذين يدعون إىل طريق األنبياء ال خيرجون عنها فتلـك خـوارقه             ( 

حنن إمنا حصل لنا هذا باتباع األنبياء ، ولو مل نتبعهم مل حيصل لنا              : معجزات األنبياء ، فإم يقولون      
 هذا ، فهؤالء إذا قدر أنه جرى على يد أحدهم ما هو من جنس ما جرى لألنبياء كما صارت النار 

  الطعام والشراب لكثري من  ، كما صارت على إبراهيم ، وكما يكثر اهللا٣برداً وسالماً على أيب مسلم
الصاحلني كما جرى يف بعض املواطن للنيب ، أو إحياء اهللا ميتاً لبعض الصاحلني كما أحياه لألنبيـاء                   

 ٤)فهذه األمور هي مؤكدة آليات األنبياء ، وهي أيضاً من معجزام مبرتلة ما تقدمهم من اإلرهاص
لغ درجة معجزات األنبياء ، يقـول ابـن         وبالرغم من حصول الكرامات لألولياء فإا ال تب       

مع هذا فاألولياء دون األنبياء واملرسلني ، فال تبلغ كرامات أحد قـط إىل مثـل معجـزات                  ( :تيمية
املرسلني ، كما أم ال يبلغون يف الفضيلة والثواب إىل درجام ، ولكن قد يشاركوم يف بعـضها                  

 .٥)كما قد يشاركوم يف بعض أعماهلم
                                                   

ـ ١٤٠٣( بريوت ، الطبعة األوىل      -دار الكتب العلمية  : شيخ اإلسالم ابن تيمية ، ط     : جمموعة الرسائل واملسائل  ١ ص )م  ١٩٨٣ -هـ
)١٥٣( 
عـة   بـريوت ، الطب    –دار الكتـاب العـريب      : حممد عبد الرمحن عـوض ، ط      : شيخ اإلسالم ابن تيمية ، دراسة وحتقيق        : النبوات ٢

 )٢٠(ص) م١٩٩١ -هـ ١٤١١(الثانية
 -لصديق رضي اهللا عنـه      مدعي النبوة باليمن على عهد أيب بكر ا         – أحد التابعني ، ويف قصته أن األسود العنسي          أبو مسلم اخلوالين   ٣

: انظر قصة أيب مسلم يف.سأله إن كان يشهد أنه رسول اهللا فلما أىب أبو مسلم طرحه األسود العنسي يف النار فكانت عليه برداً وسالماً                
ريـاض    ال –دارطيبـة   : أمحد سعد الغامدي ، ط    . د: أبو القاسم الطربي الاللكائي ، حتقيق       : شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة     

 ) ٢٠٤/ ٩) (م١٩٩٤ -هـ ١٤١٥(الطبعة الثانية 
 )١٩(النبوات ص ٤
 .املرجع السابق ٥
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رامات اليت تقع لألولياء ال تقتضي عصمة أحدهم ، بل هي دالة على صحة الدين               وهذه الك 
 :الذي جاء به الرسول ، يقول ابن تيمية

وكرامات الصاحلني تدل على صحة الدين الذي جاء به الرسول ال تدل علـى أن الـويل                 (
 .معصوم وال على أنه جيب طاعته يف كل ما يقول

هم ، فإن احلواريني وغريهم كانت هلم كرامات ، كما          ومن هنا ضل كثري من النصارى وغري      
 .١)تكون الكرامات لصاحلي هذه األمة ، فظنوا أن ذلك يستلزم عصمتهم كما يستلزم عصمة األنبياء

ومن هذا يتبني أن جمرد وقوع اخلوارق على أيدي احلواريني ليس دليالً على أم كانوا أنبياء                
 يكون من باب الكرامات اليت جيريها اهللا على         -ن صحت النسبة   إ –ورسالً ، بل إن ما نسب إليهم        
 .يد من يشاء من عباده الصاحلني

ن وبـي ومن قال ا من النصارى ،       وقد ذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية قضية نبوة احلواريني ،           
يلـي   ،  ورد على ذلك بوجه عدة ، أذكرها فيما            ، واألدلة اليت استندوا عليها    شبهتهم يف القول ا     

 .جمملة
 

 
 
 

                                                   
 )٢٠ -١٩(النبوات ص ١
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 :الرد على دعوى نبوة احلواريني
، وفصل يف   شيخ اإلسالم ابن تيمية قضية نبوة احلواريني لدى من قال ا من النصارى               أورد  

 :يدي غري األنبياء ، فذكر أوالً امتناع دعوى نبوة احلواريني فقالأقضية الكرامات اليت جتري على 
واريني وأم رسل اهللا مبرتلـة إبـراهيم وموسـى          إن دعوى العصمة يف كل واحد من احل       ( 

 مبرتلة رسل موسى ، ورسـل       عليهما السالم دعوى ممنوعة وهي باطلة ، وإمنا هم رسل املسيح            
إبراهيم ، ورسل حممد صلى اهللا عليهم وسلم ، وأكثر النصارى أو كثري منهم أو كلهم يقولون هـم                   

 .١)رسل اهللا وليسوا بأنبياء
وارق العادات اليت جتري على أيدي غري األنبياء ال تدل على عصمة من تقع              وذكر ثانياً أن خ   

 :هلم  وإن كانوا من األولياء ، يقول 
وكل من ليس بنيب فليس برسول اهللا وليس مبعصوم ، وإن كانت لـه خـوارق عـادات                ( 

ومني مـن   ني وغريهم ، فإنه وإن كانت هلم كرامات من اخلوارق فليسوا معص           مكأولياء اهللا من املسل   
 . ٢)اخلطأ

 : مث يقرر أن اخلوارق اليت تقع لغري األنبياء ال تدل على أم كلهم من األولياء  يقول 
واخلوارق اليت  جتري على يدي غري األنبياء ال تدل على أن أصحاا  أولياء اهللا عند أكثر                  ( 

 ، وجمرد اخلارق ال يـدل       العلماء ، فضالً عن كوم معصومني ، فإن ويل اهللا من ميوت على اإلميان             
على أنه ميوت على اإلميان ، بل قد يتغري عن ذلك احلال ، وإذا قطعنا بأن الرجل ويل اهللا كمن أخرب                     

 .٣)النيب بأنه من أهل اجلنة فال جيب اإلميان بكل ما يقوله إن مل يوافق ما قالته األنبياء
لرد على من زعم من النـصارى       وقد أورد شيخ اإلسالم يف غري هذا املوضع أوجهاً عدة يف ا           

 : نبوة احلواريني مستنداً يف ذلك إىل آيات يف القرآن العزيز ، منها قوله تعاىل 

® ô‰s)s9 $ uΖ ù= y™ö‘ r& $ oΨn= ß™â‘ ÏM≈ uΖ Éit7ø9 $$ Î/ $ uΖ ø9 t“Ρr& uρ ÞΟßγyè tΒ |=≈ tGÅ3 ø9 $# šχ# u” Ïϑø9 $# uρ tΠθà)u‹Ï9 â¨$ ¨Ψ9 $# ÅÝ ó¡É)ø9 $$ Î/ ( $ uΖ ø9 t“Ρr& uρ y‰ƒÏ‰pt ø: $# 

ÏµŠ Ïù Ó¨ ù't/ Ó‰ƒÏ‰x© ßìÏ≈ oΨtΒ uρ Ä¨$ ¨Ζ= Ï9 zΝn= ÷è u‹Ï9 uρ ª!$# ⎯ tΒ …çν ç ÝÇΖ tƒ …ã&s#ß™â‘ uρ Í=ø‹tó ø9 $$ Î/ 4 ¨β Î) ©!$# ;“Èθs% Ö“ƒÌ“ tã ∩⊄∈∪ 〈] احلديـد :
٢٥   [ 

 ، وقد رد عليهم ابـن تيميـة          إن املراد بالرسل هم رسل املسيح        فقال هؤالء النصارى  
 : جاء فيها خمتصراًبأوجه عدة ، أورد هنا أهم ما

                                                   
، الطبعة األوىل    الرياض -دار العاصمة : ، حتقيق علي حسن بن ناصر وآخرون، ط         ابن تيمية  :جلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح       ا  ١

 )٢/٨٣( هـ ١٤١٤
 .املرجع السابق ٢
 )٨٤/ ٢(رجع السابقامل ٣
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 ٥٠٤

رد ابن تيمية على من ادعى نبوة احلواريني ورسالتهم ، بأن هذا زعم باطل أريد بـه                 ) ١  
 :تفسري القرآن الكرمي على غري وجهه فقال

إن قوهلم عن احلواريني إم الرسل الذين عظموا يف هذا الكتاب قول باطل فسروا به القرآن تفسرياً                 ( 
⎪⎦x t ®   باطالً من جنس تفسريهم    Ï%©!$# |Môϑyè ÷Ρr& öΝÎγø‹n= tã 〈 ] وتفسريهم  ..... بالنصارى  ] ٧:الفاحتة® $Ο!9# ∩⊇∪ 

y7Ï9≡sŒ Ü=≈ tGÅ6ø9  .١...)باإلجنيل] ٢ -١: البقرة[   〉 .....#$
يف القرآن الكرمي مراداً م األنبياء قد أطلق على من أرسلهم اهللا            ) رسول  (  ذكر أن لفظ     )٢

وىل من يطلق عليه هذا اللفظ هم من ذكرهم اهللا تعاىل يف كتابه واصفاً إيـاهم                تعاىل إىل أقوامهم ، وأ    
بوصف الرسالة ، وقد استعرض كثرياً من اآليات اليت فيها ذكر الرسل بأمسائهم يف القرآن الكرمي ، مث                  

 : قال
 فقد أرسل اهللا قبل املسيح رسالً كثريين إىل مجيع األمم ، فكيف جيوز أن يدعى أن املـراد                 ( 

$ ô‰s)s9: (بقوله تعاىل    uΖ ù= y™ö‘ r& $ oΨn= ß™â‘ ÏM≈ uΖ Éit7ø9 $$ Î/  (                          هـم احلواريـون فقـط الـذين أرسـلهم املـسيح؟
فـاحلواريون يف    .... مع أن احلواريني رسل املسيح مبرتلة رسل موسى وإبراهيم ورسـل حممـد              

 .٢)تبليغهم  عن املسيح كسائر أصحاب األنبياء يف تبليغهم عنهم
 ذكر شيخ اإلسالم من الردود أن النصارى يستندون إىل آية سورة احلديد ويف آخرها أن                )٣

اهللا أنزل احلديد ليتبني من جياهد يف سبيل اهللا ، والنصارى يزعمون  أن احلواريني ومـن بعـدهم مل                    
 .٣يؤمروا بقتال أحد

$ ΝèO§ ®: ذكر كذلك أن اهللا تعاىل ذكر بعد تلك اآلية قوله           ) ٤ uΖ øŠ¤s% #’ n? tã ΝÏδÌ≈ rO# u™ $ oΨÎ= ß™ãÎ/ $ uΖ øŠ¤s% uρ 

†|¤ŠÏè Î/ È⎦ø⌠$# zΟtƒötΒ çµ≈ oΨ÷s?# u™uρ Ÿ≅‹ ÅgΥ M} $# $ oΨù= yè y_uρ ’ Îû É>θè= è% š⎥⎪ Ï%©!$# çνθ ãè t7¨?$# Zπsù ù& u‘ ZπuΗ÷q u‘ uρ ºπ§‹ÏΡ$ t6÷δu‘ uρ $ yδθããy‰tGö/ $# $ tΒ 

$ yγ≈ uΖ ö; tGx. óΟÎγøŠn= tæ ωÎ) u™!$ tó ÏGö/ $# Èβ≡uθôÊÍ‘ «!$# $ yϑsù $ yδöθtãu‘ ¨, ym $ yγÏF tƒ$ tãÍ‘ ( $ oΨ÷s?$ t↔ sù t⎦⎪ Ï%©!$# (#θãΨtΒ# u™ öΝåκ÷] ÏΒ óΟèδtô_r& ( × ÏWx.uρ 

öΝåκ÷] ÏiΒ tβθà)Å¡≈ sù ∩⊄∠∪ 〈 ]   فأخرب أنه قفى على آثارهم برسله ، وقفى بعيسى ابن مـرمي            (  ]٢٧: احلديد
 أنه أرسل أحداً من أتباع املسيح مل يذكر   وآتاه اإلجنيل ، وهؤالء رسل قبل املسيح وآخرهم املسيح ، و          

بل أخرب أنه جعل يف قلوب الذين اتبعوه رأفة ورمحة ، فكيف جيوز أن يقال إن مراده بالرسل الـذين                    
أرسلهم بالبينات وأنزل معهم الكتاب وامليزان هم احلواريون دون الرسل الذين ذكرهم وأرسل قبلهم              

 .٤)املسيح؟

                                                   
 )٢٢٦/ ٢(اجلواب الصحيح  ١
 )٢٣٨/ ٢( اجلواب الصحيح  ٢
 ) ٢٤٢ -٢٤١/ ٢( اجلواب الصحيح  ٣
 )٢٤٣/ ٢( اجلواب الصحيح  ٤
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 وال  ،أنه ليس يف القرآن آية تنطق بأن احلواريني رسـل اهللا            ( م   ذكر شيخ اإلسال   أخرياً و )٥
 .١)صرح يف القرآن بأنه أرسلهم 

 
 بأن احلواريني كانوا رسالً وأنبياء قول - ومن يقول بقوله – ذلك فإن قول الرازي      فإذا حتقق 

 .مرجوح ال تشهد له النصوص
فيما صح عنه أنه مل يكن بينه        قد ذكر    ومما يدل على عكس ما ذهب إليه الرازي أن النيب           

   مسعت رسول اهللا     : (وبني عيسى أنبياء ، وذلك يف احلديث الذي رواه مسلم عن أيب هريرة قال               
 .٣) وليس بيين وبينه نيب،٢األنبياء أوالد عالت،  أنا أوىل الناس بابن مرمي : (يقول 

 
انوا رسالً للمـسيح    ، وأم ك  احلواريني كانوا أصحاب عيسى     أن  فإذا علم ذلك تبني     

 م مل يكونوا أنبياء وال رسالً من عند اهللاأرسلهم لبث الدعوة يف بين إسرائيل ، وأ . 

                                                   
 )٢٤٤/ ٢( اجلواب الصحيح  ١
أمهات شىت ، وأما اإلخوة     أوالد العالّت بفتح العني املهملة وتشديد الالم هم اإلخوة ألب من            : قال العلماء   : ( يقول اإلمام النووي     ٢

معىن احلديث أصل إميام واحد  وشرائعهم خمتلفة ، فإم متفقون يف أصول             : من األبوين فيقال هلم أوالد األعيان ، قال مجهور العلماء         
اعـة اهللا تعـاىل      فاملراد به أصول التوحيد وأصل ط     " ودينهم واحد   : " التوحيد ، وأما فروع الشرائع فوقع فيها االختالف ، وأما قوله            

 بـريوت ، الطبعـة الثالثـة        –دار اخلري   : صحيح مسلم بشرح النووي ، ط     ) . وإن اختلفت صفتها ، وأصول التوحيد والطاعة مجيعاً       
 )٥٠٥/ ١٥) (م١٩٩٦ -هـ ١٤١٦(
 )٢٣٦٥( ، رقم احلديث أخرجه مسلم يف كتاب الفضائل، باب فضائل عيسى  ٣
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 القضية الثانية
 احلواريون وقصة أصحاب القرية

 
 :مثة قضية مشهورة يف كتب التفسري حمورها قول احلق سبحانه وتعاىل يف سورة يس

® ó>Î ôÑ$# uρ Μ çλ m; ¸ξsW¨Β |=≈ pt õ¾ r& Ïπtƒös)ø9 $# øŒÎ) $ yδu™!% y` tβθè= y™ößϑø9 $# ∩⊇⊂∪ øŒÎ) !$ uΖ ù= y™ö‘ r& ãΝÍκö s9 Î) È⎦÷⎫ uΖ øO $# $ yϑèδθç/ ¤‹s3 sù 

$ tΡø— ¨“ yè sù ;]Ï9$ sV Î/ (# þθä9$ s)sù !$ ¯ΡÎ) Νä3 ø‹s9 Î) tβθè= y™ó ‘∆ ∩⊇⊆∪ (#θä9$ s% !$ tΒ óΟçFΡr& ωÎ) × |³ o0 $ oΨè= ÷WÏiΒ !$ tΒ uρ tΑ t“Ρr& ß⎯≈ oΗ÷q §9 $# ⎯ ÏΒ >™ó©x« ÷β Î) óΟçFΡr& 

ωÎ) tβθç/ É‹õ3 x? ∩⊇∈∪ (#θä9$ s% $ uΖ š/ u‘ ÞΟn= ÷è tƒ !$ ¯ΡÎ) óΟä3 ö‹s9 Î) tβθè= y™ößϑs9 ∩⊇∉∪ $ tΒ uρ !$ uΖ øŠn= tã ωÎ) à≈ n= t7ø9 $# Ú⎥⎫ Î7ßϑø9 ــس [  〉 ∪∠⊆∩ #$ : ي
 :امويف هذه القصة مسألتان اختلف املفسرون حوهل ، ]١٧ -١٣

 من احلواريني أم هـم       رسل املسيح الرسل املذكورون يف اآلية ؟ هل هم        من هم    -١
 ؟رسل هللا أرسلهم إىل تلك القرية

 أم غريها   - إحدى قرى الروم   – القرية املذكورة يف اآلية ؟ هل هي قرية أنطاكية         ما هي    -٢
 من القرى؟

 : املسألة األوىل
 من  قول يرى أم رسل للمسيح      :  قولني علىاختلف املفسرون يف املراد ؤالء الرسل       

 غـري    مـن  م رسل هللا أرسلهم إىل القرية وهم      م إىل تلك القرية، وقول آخر يرى أ       يني أرسله احلوار
 . احلواريني رسل املسيح
 :أقوال الفريق األول

فق عليه عامة    وهذا القول ات    ،  هم رسل املسيح     اآليةن يف   يالقائلني بأن الرسل املذكور   
ىت مل يعرف عن متـأخري املفـسرين غـريه           ن هذا القول اشتهر ح    املفسرين ، حىت قال ابن كثري إ      

 من نطاكية وأن هؤالء الثالثة كانوا رسالًأوقد تقدم عن الكثري من السلف أن هذه القرية هي      :( يقول
 وهو الذي مل يذكر عن       ، كما نص عليه قتادة وغريه    ،  مث املسيح عيسى بن مرمي عليه الصالة والسالم         

 .١ )واحد من متأخري املفسرين غريه
 ٢هذا القول منسوباً إىل قتادة ، وأخذ به ورجحـه القـرطيب            مجاعة من املفسرين      ذكر وقد
 .، وغريهم من املفسرين٥ والزخمشري ٤ والرازي٣والبغوي

                                                   
 )٥٧٣/ ٦(تفسري ابن كثري  ١
 )١٤/ ٧( اجلامع ألحكام القرآن :انظر ٢
 )١٠/ ٧( معامل الترتيل :انظر ٣
 .مع قوله بأم أنبياء ورسل) ٥١/ ٢٦(التفسري الكبري :انظر ٤
 )٢٨٢/ ٣( الكشاف :انظر ٥
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 ٥٠٧

$! ( øŒÎ:عاىلوقال هؤالء يف قوله ت     uΖ ù= y™ö‘ r& ãΝÍκö s9 Î) È⎦÷⎫ uΖ øO $#          حني نسب اإلرسال إىل اهللا عز وجل  
 .١) إمنا بعثهم بأمره تعاىلرسال إليه ألن عيسى إمنا أضاف اهللا اِإل (:قالوا

 رسالً مـن     قصصاً تفيد أن هؤالء الثالثة كانوا      ٣ والبغوي   ٢وقد أورد طائفة منهم كالقرطيب    
 إضافة إىل نقطة ذكرت يف هـذه        ، ، ولكن هذه القصص كلها ليس هلا ما يسندها           قبل املسيح   

أمجع من ذكر هذه القضية بأن الرسول الثالث هـو          القصص وهي املتعلقة بأمساء هؤالء الرسل ، فقد         
    ، أما الرسوالن األوالن فـاختلف فيهمـا         رأس احلواريني  -بطرس-واملراد به مشعون الصفا    مشعون،

 .٤مها يوحنا وبولس: وقال بعض املفسرين 
، فإن من املعلوم يف التاريخ النصراين أن بـولس مل يكـن مـع       وهذا القول واضح البطالن     

 ، وكان له شـأنه املعلـوم يف    ، بل ظهر بعد رفع املسيحيني إبان مرافقتهم للمسيح    اراحلو
 .حتريف رسالة املسيح 
 :قول الفريق الثاين
 أرسلهم إىل هـذه     -غري احلواريني  - بأن هؤالء املذكورين يف اآلية إمنا هم رسل هللا           نيالقائل
 .القرية بأمره

 .٧ وابن عطية،٦، وابن كثري٥وممن ذهب إىل ذلك الطربي
 بأن سياق اآليات ال يدعم ما ذهبوا         أن هؤالء من احلواريني    وقد رد ابن كثري على من رجح      

  ال من جهة املـسيح        ،  ظاهر القصة يدل على أن هؤالء كانوا رسل اهللا عز وجل           (إليه ، فإن    
$! ( øŒÎ:كما قـال تعـاىل       uΖ ù= y™ö‘ r& ãΝÍκö s9 Î) È⎦÷⎫ uΖ øO $# $ yϑèδθç/ ¤‹s3 sù $ tΡø— ¨“ yè sù ;]Ï9$ sV Î/ (# þθä9$ s)sù !$ ¯ΡÎ) Νä3 ø‹s9 Î) tβθè= y™ó ‘∆   إىل أن

$ :قالوا   uΖ š/ u‘ ÞΟn= ÷è tƒ !$ ¯ΡÎ) óΟä3 ö‹s9 Î) tβθè= y™ößϑs9 ∩⊇∉∪ $ tΒ uρ !$ uΖ øŠn= tã ωÎ) à≈ n= t7ø9 $# Ú⎥⎫ Î7ßϑø9 $# ∩⊇∠∪       ولو كان هؤالء مـن 
 مث لو كانوا رسل املسيح ملا     ، تعاىل أعلم  واهللا    ، املسيح  احلواريني لقالوا عبارة تناسب أم من مث        

 .٨ )قالوا هلم إن أنتم إال بشر مثلنا
 .وهذا القول الثاين هو الراجح الذي تدل عليه النصوص

 

                                                   
 )٧/١٣( معامل الترتيل  ١
 )١٦ -١٤/ ٤( اجلامع ألحكام القرآن  ٢
  )١٢ -١١/ ٧( معامل الترتيل  ٣
 ) ١٢/ ٧( معامل الترتيل : انظر ٤
 )١٥٦/ ٢٢(تفسري الطربي :انظر ٥
 )٥٧٣/ ٦(تفسري ابن كثري :انظر ٦
 )٤٤٩/ ٤( احملرر الوجيز:انظر ٧
 )٥٧٣/ ٦( تفسري ابن كثري  ٨
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 :املسألة الثانية
 سواء منهم من قال إن الرسل املذكورين هم من احلواريني أو من             –ذهب كثري من املفسرين     

 . يف اآليات الكرمية هي أنطاكية إىل أن القرية املذكورة -غريهم
 ٢ ، وحددها القرطيب بأن امسها أنطاكية أنتيباس       ١فقد ذكر الطربي أا أنطاكية مدينة بالروم      

ية يف غالب أقواهلم ، حىت قال بعض املفسرين إن هذا هو            ن على حتديدها بأنطاك   ي املفسر  عامة ودرج
 .٣قول مجيع املفسرين

بأن القرية املذكورة ال ميكن أن تكون هي نفسها أنطاكية          وقد رد ابن كثري على هذا القول        
 لدى النصارى   ، ألا كانت إحدى املدن الرئيسة     بعد عهده بقليل     أو   املعروفة على عهد املسيح     

 ، والقرية املذكورة يف اآليات أخرب اهللا        ، وكانت من أوائل املدن اليت قبلت دعوة املسيح           آنذاك
 :بوا الرسل ، يقول ابن كثريتعاىل أنه أهلكها ملا كذ

وهلذا كانت  ،   وكانوا أول مدينة آمنت باملسيح       ٤نطاكية آمنوا برسل املسيح إليهم    أن أهل   إ( 
وأنطاكيـة  ،   وهن القدس ألا بلد املسيح        ،  النصارى إحدى املدائن األربعة الاليت فيهن بتاركة       عند

ية ألن فيهـا اصـطلحوا علـى اختـاذ          واإلسكندر،  ألا أول بلدة آمنت باملسيح عن آخر أهلها         
ــة ــةو٥البتاركــــــــ ــاقفة٦املطارنــــــــ                        ٧ واألســــــــ

                                                   
 )١٥٥/ ٢٢( تفسري الطربي  ١
 )١٤ / ١٥( اجلامع ألحكام القرآن  ٢
 ) ١٠/ ٥(النكت والعيون للماوردي : انظر ٣
نطاكية ، ألا ليست من مدن بين إسرائيل ، والنصارى أنفسهم ال يقولـون إن املـسيح أرسـل                    مل يرسل رسله إىل أ      املسيح    ٤

أن كنيسة أنطاكية نشأت على أيدي املضطهدين الذين تشتتوا من القدس بعد مقتل اصطفانوس              لديهم  حوارييه إىل هناك ، بل املشهور       
ألمم ، ومل يكن للحواريني أي دور يف إنشاء هذه الكنيسة كما يقـول      الشماس وجلأوا إىل أنطاكية ، وهناك أنشأوا أول كنيسة تدعو ا          

 .من هذا البحث) ٤١٩( انظر ما يتعلق بأنطاكية وكنيستها ص. شارل جنيرب 
لقب معناه أب اآلباء أو رئيس اآلباء ، وهي تقابل رئيس األساقفة ، وقد استخدمت أول مرة                 :  مجع بطريرك : البطاركة  = البتاركة   ٥

 )١٩٦/ ١(معجم املصطلحات الكنسية : انظر. ن اخلامس امليالدييف القر
تعين أسقف املدينة األم ، والذي متتد رئاسته الكنسية ألكثر من إيبارشية واحدة ، أو ألكثر من               ومتروبوليت   مجع مطران أو     :املطارنة   ٦

م ، وصارت ٣٢٥تلفة قبل جممع نيقية املسكوين سنة     مدينة واحدة مع ختومها ، وقد حتددت هذه الصالحية كعادات حملية للكنائس املخ            
معجم املـصطلحات   . الكلمة يف القرنني الرابع واخلامس مرادفاً لكلمة رئيس أساقفة ، مث صار رئيس األساقفة فيما بعد هو البطريرك                   

 .بتصرف يسري) ٢٣١/ ٣(الكنسية 
  من أعلى أو احلارس ، وهي أعلى درجـة كهنوتيـة يف الكنيـسة              كلمة يونانية األصل تعين الناظر الرقيب       : أسقف   مجع   :األساقفة ٧

 كما يعتقـد    –فيتميز األسقف عن باقي الدرجات الكنسية األخرى بأنه يرسم الكهنة من دون رتبته مبوهبة خاصة من الروح القدس                   
معجـم  : انظـر . لى أسقف مثله     وبيده مجيع صالحيات الكنيسة وهذه الصالحيات ممتدة إىل باقي الرتب الكهنوتية إال ع             -النصارى

 ) ٩٤ – ٩٠/ ١(املصطلحات الكنسية 
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  طدهو مث رومية ألا مدينة امللك قسطنطني الذي نصر دينهم وأ           ، نيي والرهاب ٢والشمامسة١والقساوسة
واحد ممن ذكر توارخيهم كـسعيد   ذكر غري كما  ، ية إليها وملا ابتىن القسطنطينية نقلوا البترك من روم      

نطاكية أول مدينة آمنت فأهـل هـذه        أفإذا تقرر أن    ،  بن بطريق وغريه من أهل الكتاب واملسلمني        
 ٣)القرية ذكر اهللا تعاىل أم كذبوا رسله وأنه أهلكهم بصيحة واحدة أمخدم واهللا أعلم 

 بعد نزول التـوراة       يهلك أمة من األمم هالكاً عاماً       أن اهللا تعاىل مل     كذلك  ابن كثري  و ذكر 
نطاكية أن قصة   إ(  :واملذكور يف اآلية أن اهللا تعاىل أهلك تلك القرية عن بكرة أبيها ، يقول ابن كثري               

 وقد ذكر أبو سعيد اخلدري رضي اهللا عنه وغـري            ،  أصحاب املسيح بعد نزول التوراة     مع احلواريني 
تبارك وتعاىل بعد إنزاله التوراة مل يهلك أمة من األمم عن آخرهم بعـذاب              واحد من السلف أن اهللا      

 ô‰s)s9:مث قوله تبـارك وتعـاىل       ،   ذكروه    ،  بل أمر املؤمنني بعد ذلك بقتال املشركني        ، يبعثه عليهم  uρ 

$ oΨ÷s?# u™ ©y›θãΒ |=≈ tF Å6ø9 $# .⎯ ÏΒ Ï‰÷è t/ !$ tΒ $ uΖ õ3 n= ÷δr& šχρ ãà)ø9 $# 4’ n<ρ W{$#   ]  ٤٣: القصص [ 
  غري  كما أطلق   ، نطاكية غري أ  فعلى هذا يتعني أن هذه القرية املذكورة يف القرآن قرية أخرى          

هـذه   غري    أو تكون أنطاكية إن كان لفظها حمفوظا يف هذه القصة مدينة              ، واحد من السلف أيضا   
 واهللا سبحانه    ، لك فإن هذه مل يعرف أا أهلكت ال يف امللة النصرانية وال قبل ذ              ،   املشهورة املعروفة 

 .٤)وتعاىل أعلم 
 بأوجه  ٥وهذا القول عن ابن كثري رجحه كذلك شيخ اإلسالم ابن تيمية يف اجلواب الصحيح             

 .قريبة من اليت ذكرها ابن كثري
وأما ما يتعلق بالقرية وهل هي أنطاكية أم غريها فيتبني من خالل العرض التايل عن أنطاكية                

 .يف التاريخ النصراين
 

                                                   
 كلمة تعين يف أصلها اليوناين شيخ أو رئيس حبكم السن واخلربة ، وقد أطلق لقب القس بداية علـى                    - القسيس –القس  : القساوسة   ١

التعليم وتقديس القـرابني وتتمـيم      لقس األساسي هو الرعاية و    امن يتوىل من الوظائف نفس وظائف األسقف ،وفيما بعد أصبح عمل            
 )١٨٩ – ١٨٦/ ١(معجم املصطلحات الكنسية: انظر. أسرار الكنيسة بتفويض من األسقف الذي خيضع لرئاسته 

 )٣٠١(سبق التعريف بالشماس ووظيفته ص ٢
 )٥٧٣/ ٦(  تفسري بن كثري  ٣
 .)٥٧٣/ ٦( تفسري بن كثري  ٤
 )٢٥٥ -٢٤٤/ ٢(انظر اجلواب الصحيح  ٥
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 ٥١٠

 :ية يف التاريخ النصراينأنطاك
، ففي أيام حكم السلوقيني اسـتوىل              أطلق اسم أنطاكية على أكثر من مدينة يف التاريخ القدمي         

، وأسس عـدة مـدن        وفرض سيطرته عليها   ١على سوريا  )م  .  ق ٢٨٠ – ٣٠١(سلوقس نيكانور   
 :، ومن هذه املدن أطلق عليها اسم أنطاكية تيمناً باسم أبيه أنطيوكس

 اليت كانت تقع يف آسيا الصغرى ، أقامها سلوقس نيكانور لتكـون مـن                : أنطاكية بيسيدية  *
 وبعد سقوط الدولة السلوقية انتقلت إىل يد الرومان ، ومسيـت            ،مراكز مملكته يف آسيا الصغرى      
 .٢كذلك باسم أنطاكية القيصرية

لى الضفة الغربية لنهر العاصي      أنطاكية السورية وهي أول مدينة أسسها سلوقس ، وكانت تقع ع              *
 وقد ازدهرت املدينة يف حكم السلوقيني ، مث بعد سقوط دولتهم            –الونت    الذي كان يعرف بنهر    –

 ويف عهد األخريين ازدهرت ازدهارهـا األكـرب         وقعت بيد األرمن مث الرومان ،      ) م. ق ٨٣( سنة  
وصارت مركزاً دينياً وثقافياً مهمـاً   ، ٣وأصبحت إحدى أكرب املدن الرومانية بعد روما واالسكندرية  

 .يضم اليهود والسوريني والرومان واليونانيني
 الرسالة اجلديدة على يـد       كانت أنطاكية من أوائل املدن اليت استقبلت        املسيح   وبعد بعثة       

، فكانت كنيسة أنطاكية أول كنيسة      املضطهدين الذين فروا من القدس بعد مقتل استفانوس الشماس          
، وفيها ثارت مشكلة ختان األمم اليت        تدعو األمم العتناق رسالة املسيح       شئت يف التاريخ النصراين   أن

 .٤انعقد ألجلها جممع الشيوخ 
 

     إذا تبني ذلك فإننا نعلم أن اسم أنطاكية أطلق على تلك املدن اليت أسسها سلوقس نيكانور بني                 
 ذلك مبا ذكره     ، وإذا قورن    موسى   ، وكلها قد أسست بعد عهد     ) م. ق ٢٨٠ -٣٠١( عامي  

لم أن املراد ذه القريـة       ع ابن كثري من أن اهللا تعاىل مل يهلك أمة بعذاب عام منذ عهد موسى               
 - بإطالقها على مجيع املدن اليت أسسها نيكانور سواء السورية أم القيصرية أم غريمهـا –غري أنطاكية  

 وإذا صح   ،ليت أسسها نيكانور أطلق عليها اسم أنطاكية        إال إن كان هناك يف التاريخ مدن أخر قبل ا         
  بكثري ، فال يصح أن يكون الذين أرسلوا إىل هذه القرية مـن              يكون قبل عهد املسيح      ذلك فإنه 
 . رسل املسيح احلواريني

                                                   
 .من هذا البحث) ٢١٦( د سوريا القدمية ختتلف بعض الشيء عن حدود سوريا احلالية ، وقد سبق التعريف بسوريا القدمية صحدو ١
  )٤٩٠ -١/٤٨٦(انظر فيما يتعلق بأنطاكية دائرة املعارف الكتابية  ٢
 وأضاف إليهن القـدس     إذ ذكر هذه الثالث   قارن بني هذا وما ذكر آنفاً من قول ابن كثري عن املدائن األربع الكربى يف ذلك العصر                   ٣

   من هذا البحث)٤٩٩ -٤٩٨(انظر ص 
 من هذا البحث ) ٤٢٦(انظر تفاصيل القضية ص ٤
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 مل   ن يف اآليات هم من رسل املسيح      يومن اجلدير بالذكر أن القائلني بأن الرسل املذكور       
 . أرسلهم إىل تلك القريةم كانوا رسل املسيح انوا أنبياء ورسالً، بل ذكروا أيقولوا إم ك

وهذا القول إضافة إىل خمالفته للواقع التارخيي من حيث كون أنطاكية اليت يذكروا ليـست               
 مل يثبت عنـه أنـه       هي املدينة الرومانية املعروفة ، فإن ذلك خيالف ما ذكرته آنفاً من أن املسيح             

وارييه إىل أنطاكية ، وأن من أوصل الدعوة إليها هم املضطهدون الذين فروا من القدس زمن                أرسل ح 
 ، وهنـاك ثـارت      احلواريني  وأنشأوا هناك أول كنيسة تدعو األمم إىل اعتناق رسالة املسيح             

 .١مشكلة اخلتان اليت مبوجبها مت عقد جممع الشيوخ

                                                   
 .من هذا البحث ) ٤٢٦(، وتفاصيل جممع الشيوخ ص ) ٤١٩(انظر تفاصيل كنيسة أنطاكية ونشاطها ص ١
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 الفصل الرابع
 اريني لدى النصارىموقف اإلسالم مما �سب إىل احلو

موقف اإلسالم مما �سب إىل احلواريني من : املبحث األول
 .ادعاء بنوة املسيح  تعاىل

موقف اإلسالم مما �سب إىل احلواريني من :املبحث الثا�ي
 .خيا�ة أحدهم للمسيح 

موقف اإلسالم مما �سب إىل احلواريني يف : املبحث الثالث
 .قضية الصلب 

موقف اإلسالم مما �سب إىل احلواريني يف : املبحث الرابع
 عاملية دعوة املسيح

موقف اإلسالم مما �سب إىل احلواريني يف :املبحث اخلامس
 .جممع الشيوخ
موقف اإلسالم  مما �سب إىل احلواريني : املبحث السادس

 .يف قضية الدينو�ة
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 املبحث األول
 مما �سب إىل احلوارينيموقف اإلسالم 

 تعاىلبنوة املسيح  من ادعاء 
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  مما نسب إىل احلوارينيموقف اإلسالم 
 املسيح هللا تعاىلبنوة من ادعاء 

 

 بشر رسول من عند اهللا ، وهذا بصريح القرآن الكرمي الذي            ون أن عيسى    ميعتقد املسل 
 املسيح  تعددت آياته يف الداللة على هذا املعىن ، ونفي ما يضاده من املعاين اليت يعتقدها النصارى يف                

هللا تعاىل ، ودعواهم بأنه ثالث ثالثة وادعاء بنوتهألوهية املسيح ،: رئيسة  ثالث عقائد  ، وهي . 

 .وكل قضية من هذه القضايا قد ذكرها القرآن الكرمي ورد على قائليها

 :  يف قوله تعاىلفذكر ادعاءهم ألوهية املسيح 

® ô‰s)s9 txŸ2 š⎥⎪ Ï%©!$# (# þθä9$ s% χ Î) ©!$# uθèδ ßxŠÅ¡yϑø9 $# ß⎦ø⌠$# zΟtƒó tΒ ( tΑ$ s% uρ ßxŠÅ¡yϑø9 $# û©Í_t7≈ tƒ Ÿ≅ƒÏ™ℜ u ó  Î) 

(#ρß‰ç6ôã$# ©!$# ’ În1u‘ öΝà6−/ u‘ uρ ( …çµ̄ΡÎ) ⎯ tΒ õ8 Î ô³ ç„ «!$$ Î/ ô‰s)sù tΠ§ym ª!$# Ïµø‹n= tã sπ̈Ψyfø9 $# çµ1uρù'tΒ uρ â‘$ ¨Ψ9 $# ( $ tΒ uρ š⎥⎫ ÏϑÎ=≈ ©à= Ï9 ô⎯ ÏΒ 

9‘$ |ÁΡr& ∩∠⊄∪ 〈]  ٧٢:املائدة[  

ن من دون اهللا ، وقد ذكر اهللا تعاىل ذلك اومن فرق النصارى من اعتقد أن املسيح وأمه إهل
 : ممن ادعى ذلك ، قال تعاىلوذكر تربؤ املسيح ، عنهم 

® øŒÎ)uρ tΑ$ s% ª!$# ©|¤ŠÏè≈ tƒ t⎦ø⌠$# zΝtƒó tΒ |MΡr& u™ |Mù= è% Ä¨$̈Ζ= Ï9 ’ ÎΤρ ä‹Ïƒ ªB$# u’ ÍhΓé& uρ È⎦÷⎫ yγ≈ s9 Î) ⎯ ÏΒ Èβρ ßŠ «!$# ( tΑ$ s% 

y7oΨ≈ ysö6ß™ $ tΒ ãβθä3 tƒ þ’ Í< ÷β r& tΑθ è% r& $ tΒ }§øŠs9 ’ Í< @d, ysÎ/ 4 β Î) àMΖ ä. …çµçF ù= è% ô‰s)sù …çµtGôϑÎ= tæ 4 ãΝn= ÷è s? $ tΒ ’ Îû ©Å¤ø tΡ Iωuρ ÞΟn= ôãr& $ tΒ 

’ Îû y7Å¡øtΡ 4 y7̈ΡÎ) |MΡr& ãΝ≈ ¯= tã É>θã‹äó ø9 $# ∩⊇⊇∉∪ $ tΒ àMù= è% öΝçλ m; ωÎ) !$ tΒ ©Í_s?ó s∆ r& ÿ⎯ ÏµÎ/ Èβ r& (#ρß‰ç6ôã$# ©!$# ’ În1u‘ öΝä3 −/ u‘ uρ 4 àMΖ ä.uρ 

öΝÍκö n= tã # Y‰‹Íκy− $ ¨Β àMøΒ ßŠ öΝÍκ Ïù ( $ £ϑn= sù ©Í_tGøŠ©ù uθs? |MΨä. |MΡr& |=‹Ï% §9 $# öΝÍκö n= tã 4 |MΡr& uρ 4’ n? tã Èe≅ ä. &™ó©x« î‰‹Íκy− ∩⊇⊇∠∪ β Î) 

öΝåκö5Éj‹yè è? öΝåκ̈Ξ Î* sù x8 ßŠ$ t6Ïã ( β Î)uρ öÏøó s? öΝßγs9 y7̄ΡÎ* sù |MΡr& â“ƒÍ• yè ø9 $# ÞΟŠ Å3 pt ø:    ]١١٨-١١٦املائدة [  ∪∇⊆⊆∩ #$

 :وذكر اهللا تعاىل ادعاء النصارى املسيح ابناً هللا تعاىل يف قوله عز وجل

® ÏMs9$ s% uρ ßŠθßγu‹ø9 $# í÷ƒt“ ãã ß⎦ø⌠$# «!$# ÏMs9$ s% uρ “t≈ |Á¨Ψ9 $# ßxŠÅ¡yϑø9 $# Ú∅ ö/ $# «!$# ( šÏ9≡sŒ Οßγä9 öθs% óΟÎγÏδ≡uθøù r'Î/ ( 

šχθ ä↔ Îγ≈ ŸÒãƒ tΑ öθs% t⎦⎪ Ï%©!$# (#ρ ãxŸ2 ⎯ ÏΒ ã≅ ö6s% 4 ÞΟßγn= tG≈ s% ª!$# 4 4’ ¯Τr& šχθ à6sù ÷σãƒ ∩⊂⊃∪ 〈 ]  ٣٠:التوبة [ 

 :وذكر ادعاءهم الثالث يف قوله تعاىل

® ô‰s)©9 txŸ2 t⎦⎪ Ï%©!$# (# þθä9$ s% χ Î) ©!$# ß]Ï9$ rO 7πsW≈ n= rO ¢ $ tΒ uρ ô⎯ ÏΒ >µ≈ s9 Î) HωÎ) ×µ≈ s9 Î) Ó‰Ïn≡uρ 4 β Î)uρ óΟ©9 (#θßγtG⊥ tƒ $ £ϑtã 

šχθ ä9θ à)tƒ £⎯ ¡¡yϑu‹s9 š⎥⎪ Ï%©!$# (#ρãxx. óΟßγ÷ΨÏΒ ëU# x‹tã íΟŠ Ï9 r& ∩∠⊂∪ 〈 ] ٧٣:املائدة[  

  وقد رد اهللا تعاىل على هذا التنوع الذي تدين به طوائف النصارى بتقرير بشرية املسيح
Β ßxŠÅ¡yϑø9̈$ ® :قال تعاىل $# Ú∅ ö/ $# zΟtƒötΒ ωÎ) ×Αθ ß™u‘ ô‰s% ôMn= yz ⎯ ÏΒ Ï&Î#ö7s% ã≅ ß™”9 $# …çµ•Β é& uρ ×πs)ƒÏd‰Ï¹ ( $tΡ% Ÿ2 
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 ٥١٥

Èβ Ÿξà2 ù'tƒ tΠ$ yè ©Ü9 $# 3 öÝàΡ$# y# ø‹Ÿ2 Ú⎥ Îi⎫ t6çΡ ÞΟßγs9 ÏM≈ tƒFψ $# ¢ΟèO öÝàΡ$# 4†̄Τ r& šχθ ä3 sù ÷σãƒ ∩∠∈∪ ö≅ è% šχρ ß‰ç7÷è s?r& ⎯ ÏΒ 

Âχρ ßŠ «!$# $tΒ Ÿω à7Î= ôϑtƒ öΝà6s9 #u ŸÑ Ÿωuρ $ Yè øtΡ 4 ª!$# uρ uθèδ ßìŠÏϑ¡¡9 $# ãΛ⎧Î= yè ø9   ]٧٦ - ٧٥:املائدة [ 〉 ∪∌∠∩ #$

 : إذ هو بشر رسول فال ميلك لنفسه شيئاً إن أراد اهللا تعاىل إهالكه ، قال تعاىلوعيسى 

® ô‰s)©9 txŸ2 š⎥⎪ Ï%©!$# (# þθä9$ s% ¨β Î) ©!$# uθèδ ßxŠÅ¡yϑø9 $# ß⎦ø⌠$# zΝtƒó tΒ 4 ö≅ è% ⎯ yϑsù ÛÎ= ôϑtƒ z⎯ ÏΒ «!$# $º↔ ø‹x© ïχ Î) 

yŠ# u‘ r& β r& šÎ= ôγãƒ yx‹Å¡yϑø9 $# š∅ ö/ $# zΝtƒötΒ …çµ̈Β é& uρ ∅ tΒ uρ ’Îû ÇÚö‘ F{$# $ YèŠÏΗsd 3 ¬!uρ Ûù= ãΒ ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$# uρ $ tΒ uρ 

$ yϑßγuΖ ÷ t/ 4 ß, è= øƒs† $ tΒ â™!$ t±o„ 4 ª!$# uρ 4’ n? tã Èe≅ ä. &™ó©x« ÖƒÏ‰s% ∩⊇∠∪ 〈] ١٧:املائدة[ 

 إىل التوحيد ، وتقرير بشريته من القـرآن الكـرمي            الم عن دعوة عيسى     وقد تقدم الك  
 مـن القـرآن   ومن نصوص األناجيل ، وما أورده املفسرون من بيان حول تقرير بشرية املسيح          

 .١الكرمي

   والنصارى يعتقدون أن املسيح ابن اهللا ، ويستدلون على هذه القضية بنـصوص أناجيلـهم               
 .٢ىل احلواريني يف بعض املواضع من األناجيل كما تقدم بيانهبل وينسبون تقريرها إ

 ، الذي ذكر على لسان بطـرس        ٣والنص الذي يعتمدونه يف تقرير ذلك هو نص إجنيل مىت         
 بل وكافأه بأن أعطاه مفـاتيح       - كما يدعون  –إقراره بأن املسيح ابن اهللا ، و أقره املسيح على ذلك            

 . تبىن عليها كنيستهملكوت السموات ، وجعله الصخرة اليت

 من   مع اختالف يف موقف املسيح       -كما سبق -وقد وردت القصة لدى برنابا كذلك       
بطرس ، فإذ جنده ميدحه يف نص مىت ، جنده يف نص برنابا يوخبه ويكاد يطرده لـوال توسـط بقيـة                   

 .٤احلواريني وندم بطرس وإبدائه التوبة

ة ادعاء بنوة املسيح هللا تعاىل إىل احلواريني        وهنا قضية جيب تقريرها قبل الشروع يف نقد نسب        
 ، وهل دعي املسيح ابنـاً هللا يف         وهي قضية اعتقاد أن املسيح ابن هللا هل ظهرت يف عهد املسيح             

 حياته ؟ وهل ميكن أن يكون لذلك أثر على احلواريني حىت يقرر بطرس أن املسيح ابن هللا ؟

غري البشرية إبان حياته ، فقـد دعـي          قد وصف ب   يدل القرآن الكرمي على أن املسيح       
 .باأللوهية وتربأ هو منها

                                                   
 )٥٠ -٤٨(انظر ما تقدم ص ١
  )٣١٥( صانظر ٢
 ٢٠ - ١٣: ١٦ مىت :انظر ٣
 )٣١٨( انظر ذلك مفصالً ص ٤
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 ٥١٦

⎪⎥ô‰s)s9 txŸ2 š ® : ومما يدل على ذلك قوله تعاىل      Ï%©!$# (# þθä9$ s% χ Î) ©!$# uθèδ ßxŠÅ¡yϑø9 $# ß⎦ø⌠$# zΟtƒó tΒ ( 

tΑ$ s% uρ ßxŠÅ¡yϑø9 $# û©Í_t7≈ tƒ Ÿ≅ƒÏ™ℜ u ó  Î) (#ρß‰ç6ôã$# ©!$# ’ În1u‘ öΝà6−/ u‘ uρ ( …çµ̄ΡÎ) ⎯ tΒ õ8 Î ô³ ç„ «!$$ Î/ ô‰s)sù tΠ§ym ª!$# Ïµø‹n= tã sπ̈Ψyfø9 $# 

çµ1uρù'tΒ uρ â‘$ ¨Ψ9 $# ( $ tΒ uρ š⎥⎫ ÏϑÎ=≈ ©à= Ï9 ô⎯ ÏΒ 9‘$ |ÁΡr& ∩∠⊄∪ 〈  ]   ٧٢:املائدة [  

⎪⎥ô‰s)s9 txŸ2 š: (فقول اهللا تعاىل     Ï%©!$# (# þθä9$ s% χ Î) ©!$# uθèδ ßxŠÅ¡yϑø9 $# ß⎦ø⌠$# zΟtƒó tΒ (    مث اتباعه بقوله :
)tΑ$ s% uρ ßxŠÅ¡yϑø9 $# û©Í_t7≈ tƒ Ÿ≅ƒÏ™ℜ u ó  Î) (#ρß‰ç6ôã$# ©!$# ’ În1u‘ öΝà6−/ u‘ uρ (         يدل على أن هذه املقولة صدرت من القوم يف

’ #$!© #$) : (#ρß‰ç6ôãحياته فرد عليهم املسيح      În1u‘ öΝà6−/ u‘ uρ (          فما أنا إال بشر مثلكم ، مربوب هللا كما
 .أنتم

 :كرمي يتكرر قول اهللا تعاىل حكاية عن املسيح ويف غري موضع من القرآن ال

 ® ¨β Î) ©!$# †În1u‘ öΝà6š/ u‘ uρ çνρ ß‰ç6ôã$$ sù 3 # x‹≈ yδ ÔÞ≡u ÅÀ ÒΟŠ É) tGó¡•Β ∩∈⊇∪ 〈 ] ٥١:آل عمران [  

مع أنه كان قد بعث يف بين إسرائيل الذين كانوا يعرفون التوحيد إال أن البيئة كان قد انتشر                  
 . بناء آهلة بتأثري من الوثنيات اليت كانت منتشرة آنذاكفيها اعتقاد وجود آهلة أو أ

 :ومثل هذا التأثر بالوثنيات يدلنا عليه قوله تعاىل 

® ÏMs9$ s% uρ ßŠθßγu‹ø9 $# í÷ƒt“ ãã ß⎦ø⌠$# «!$# ÏMs9$ s% uρ “t≈ |Á¨Ψ9 $# ßxŠÅ¡yϑø9 $# Ú∅ ö/ $# «!$# ( šÏ9≡sŒ Οßγä9 öθs% óΟÎγÏδ≡uθøù r'Î/ ( 

šχθ ä↔ Îγ≈ ŸÒãƒ tΑ öθs% t⎦⎪ Ï%©!$# (#ρ ãxŸ2 ⎯ ÏΒ ã≅ ö6s% 4 ÞΟßγn= tG≈ s% ª!$# 4 4’ ¯Τr& šχθ à6sù ÷σãƒ ∩⊂⊃∪ 〈 ] ٣٠: التوبة[ 

فأخرب سبحانه أن من دعوا عزيراً واملسيح ابنني هللا تعاىل إمنا كانوا يضاهئون ويشاون قول               
 .من سبقهم ، ممن قال مبثل قوهلم يف اعتقاد وجود أبناء هللا تعاىل

 على  ية ادعاء املسيح ابناً هللا قد ظهرت وأثريت إبان حياة املسيح            يدل على أن قض   وهذا  
 وما جرى على يديه مما خالف مألوف الناس     األرض، وسبب ذلك ما ظهر من معجزات املسيح         

 .١مما مل يعهدوا مثله من بشر مما جعلهم يعتقدونه إهلاً أو ابن إله

  احلواريني مجيعهم أو بعضهم ؟   إذا تقرر ذلك فهل يصح أن تنسب مثل هذه القضية إىل

لإلجابة على هذا التساؤل ال بد من إيضاح قضية مركزية ذكرهـا القـرآن الكـرمي عـن          
  .احلواريني وإميام باهللا وبعيسى 

      إن القرآن الكرمي  حني ذكر خرب احلواريني أخربنا عن إميام باهللا تعاىل وبعيسى 
 &øŒÎ)uρ àMø‹ym÷ρr ®: شراً رسوالً من عند اهللا تعاىل ، يقول عز وجل كان بوصفه بوأن إميام بعيسى 

’ n<Î) z⎯↵ÎiƒÍ‘# uθysø9 $# ÷β r& (#θãΨÏΒ# u™ †Î1 ’ Í<θ ß™tÎ/ uρ (# þθä9$ s% $̈ΨtΒ# u™ ô‰pκô−$# uρ $ oΨ̄Ρr'Î/ tβθßϑÎ= ó¡ãΒ ∩⊇⊇⊇∪ 〈 ]  ١١١: املائدة[ 

                                                   
 . من هذا البحث)٤٤( صانظر ما تقدم عن معجزات املسيح  ١
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#θãΨÏΒ#): (فصريح اآلية  u™ †Î1 ’ Í<θ ß™tÎ/ uρ ( الرسالة لعيسى    وصف   فيه تقرير      وهـذا يعـين ، 
 .بالضرورة أنه ليس إهلاً وال ابن إله بل هو بشر رسول 

 أول ما ألقى اهللا اإلميان يف قلوب احلواريني ، فأمرهم بـأن              اإلحياء املذكور يف اآلية          وكان ذلك 
 . فوصفه بوصف الرسالة الذي ينفى عنه أن يكون إهلاً أو ابن إله،يؤمنوا به وبرسوله 

$! ®:يف اآلية األخرى خيربنا احلق سبحانه مبقولة احلواريني         و oΨ−/ u‘ $ ¨ΨtΒ# u™ !$ yϑÎ/ |Mø9 t“Ρr& $ oΨ÷è t7¨?$# uρ tΑθ ß™§9 $# 

$ oΨö; çF ò2 $$ sù yìtΒ š⎥⎪ Ï‰Îγ≈ ¤±9  ]٥٣: آل عمران [ 〉 ∪⊃∋∩ #$

$: ( بوصفه رسوالً    فأقروا بأم آمنوا باهللا وبعيسى       oΨ÷è t7¨?$# uρ tΑθ ß™§9  أم منذ   وهذا يعين ) #$
 كان بشراً رسوالً مـن عنـد اهللا   بداية أمرهم كان إميام مبنياً على أساس معرفتهم بأن عيسى  

 .تعاىل

 ما فتئ يدعو الناس إىل عبادة اهللا ربه ورب الناس ، وإذا             ويضاف إىل ذلك أن املسيح      
 :الحظنا آيات القرآن الكرمي الداعية إىل ذلك جندها تتضمن تكرار ذلك

ـ   ⎪⎥ô‰s)s9 txŸ2 š ®:اىلقال تع Ï%©!$# (# þθä9$ s% χ Î) ©!$# uθèδ ßxŠÅ¡yϑø9 $# ß⎦ø⌠$# zΟtƒó tΒ ( tΑ$ s% uρ ßxŠÅ¡yϑø9 $# û©Í_t7≈ tƒ 

Ÿ≅ƒÏ™ℜ u ó  Î) (#ρß‰ç6ôã$# ©!$# ’ În1u‘ öΝà6−/ u‘ uρ ( …çµ̄ΡÎ) ⎯ tΒ õ8 Î ô³ ç„ «!$$ Î/ ô‰s)sù tΠ§ym ª!$# Ïµø‹n= tã sπ̈Ψyfø9 $# çµ1uρù'tΒ uρ â‘$ ¨Ψ9 $# ( $ tΒ uρ 

š⎥⎫ ÏϑÎ=≈ ©à= Ï9 ô⎯ ÏΒ 9‘$ |ÁΡr& ∩∠⊄∪ 〈 ]  ٧٢:املائدة[  

%[$ ®: وقال عز وجل عن املسيح  Ïd‰|ÁãΒ uρ $yϑÏj9 š⎥ ÷⎫ t/ £“y‰tƒ š∅ ÏΒ Ïπ1u‘ öθ−G9 $# ¨≅ ÏmT{uρ Νà6 s9 

uÙ÷è t/ “Ï%©!$# tΠÌhãm öΝà6ø‹n= tæ 4 / ä3 çGø⁄Å_uρ 7πtƒ$ t↔ Î/ ⎯ÏiΒ öΝà6În/ §‘ (#θà)̈?$$ sù ©!$# Èβθãè‹ÏÛ r& uρ ∩∈⊃∪ ¨β Î) ©!$# †În1 u‘ öΝà6š/ u‘ uρ 

çνρ ß‰ç6ôã$$ sù 3 #x‹≈ yδ ÔÞ≡u ÅÀ ÒΟŠ É)tGó¡•Β ∩∈⊇∪ 〈 ]٥١ - ٥٠: آل عمران [ 

^ :® y7Ï9≡sŒ ©|¤ŠÏã ß⎦ø⌠$# zΝtƒötΒ 4 šوقال  öθs% Èd, ysø9 $# “Ï%©!$# ÏµŠ Ïù tβρ ç tIôϑ tƒ ∩⊂⊆∪ $ tΒ tβ% x. ¬! β r& x‹Ï‚−Gtƒ ⎯ ÏΒ 

7$s!uρ ( ÿ…çµoΨ≈ ysö7ß™ 4 # sŒÎ) #©|Ó s% #\øΒ r& $ yϑ̄ΡÎ* sù ãΑθ à) tƒ …çµs9 ⎯ ä. ãβθä3 u‹sù ∩⊂∈∪ ¨β Î)uρ ©!$# ’ În1u‘ óΟä3 š/ u‘ uρ çνρ ß‰ç7ôã$$ sù 4 # x‹≈ yδ ÔÞ≡u ÅÀ 

ÒΟŠ É)tGó¡•Β ∩⊂∉∪ 〈 ] ٣٦ - ٣٤: مرمي[  

ϑs9£$ ®: وقال عز وجل  uρ u™!% y` 4©|¤ŠÏã ÏM≈ uΖ Éit7ø9 $$ Î/ tΑ$ s% ô‰s% Οä3 çGø⁄Å_ Ïπyϑõ3 Åsø9 $$ Î/ t⎦Îi⎫ t/ T{uρ Νä3 s9 uÙ÷è t/ 

“Ï%©!$# tβθàÎ= tGøƒ rB ÏµŠ Ïù ( (#θà)̈?$$ sù ©!$# Èβθãè‹ÏÛ r& uρ ∩∉⊂∪ ¨β Î) ©!$# uθèδ ’În1u‘ óΟä3 š/ u‘ uρ çνρ ß‰ç7ôã$$ sù 4 # x‹≈ yδ ÔÞ≡u ÅÀ ÒΟŠ É)tGó¡•Β ∩∉⊆∪ 〈  

 ]٦٤ - ٦٣: الزخرف[ 

ربه ورـم    كرر قوله للناس إن اهللا        قد عند النظر يف اآليات السابقة يتبني أن املسيح         و  
  مع أنه كان مبعوثاً إىل بين إسرائيل الذين كانوا يعرفون التوحيد ، وكانوا يعبـدون اهللا رب موسـى             

 إال أم كانوا يف األصل أصحاب رسـالة         - االحنرافات العقدية لديهم    وهذا ال ينفي وجود بعض     -
   : لك يتكرر األمـر    مصدقاً هلا، ومع ذ     اليت جاء املسيح     مساوية وكانوا على شريعة موسى      
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، وهذا يدل على أن دعاوى ألوهية املسيح أو كونه ابن إله قد ظهـرت يف       " اعبدوا اهللا ريب وربكم   " 
 . وأنه تربأ من تلك الدعاوى بإثبات أنه يدعو إىل عبادة اهللا ربه ورب الناس ،حياته 

ن ه ال بـد أ     على هذا الوجه فإن حواريي     وإذا كان مثل هذا األمر قد تكرر من املسيح          
 حبيث ال يبقى يف نفوسهم شك يف أن املسيح بشر رسول ، فإم كما قال عنـهم                  يكونوا قد وعوه  

ما من نيب بعثه اهللا يف أمة قبلي إال كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته                  : (النيب  
 .١)ويقتدون بأمره 

حيد اهللا وترتيهه أن يكون له ولد أو قضية توهو  وأول ما يقتدي به احلواريون من أمر األنبياء         
 .شريك

 ابنـاً   ن احلواريني أو أحدهم قد ادعى املسيح        بأإذا علم ذلك فإنه ال يبقى جمال للقول         ف
 .هللا

وحىت لو نظرنا إىل رواية برنابا اليت خالفت رواية مىت من حيث موقف املسيح من بطرس إذ                 
ة احلواريني ، مث أبدى بطرس الندم والتوبـة          غضب من مقولته ، وحذره وهم بطرده لوال توسط بقي         

حىت لو نظرنا إىل هذه النقطة يف رواية برنابا فإننا ال نستطيع أن جنزم بصحتها ، بل ميكـن تقريـر                     
 .العكس

 أنه بشر رسول           فإن فهم اآليات القرآنية اليت حتدثت عن احلواريني وأساس إميام بعيسى            
 قضية ـذه اخلطـورة تتـصل        ا اليت تنسب إىل أحد حواريي املسيح        ميكّننا من نقد رواية برناب    
 .  باملعتقد بالدرجة األوىل

 قد ى بطرس عما قال وزجره ، وهم بطرده       وإن كان برنابا قد ذكر أن املسيح 
لقبول هذه الرواية ؛ ألن القرآن الكرمي صرح وأن بطرس قد ندم وتاب فإن ذلك ليس مسوغاً لدي 

$! ®:ساس إميان احلواريني بعيسى على أنه بشر رسول بأن أ oΨ−/ u‘ $̈ΨtΒ# u™ !$ yϑÎ/ |Mø9 t“Ρr& $ oΨ÷è t7¨?$# uρ tΑθ ß™§9 $# 

$ oΨö; çF ò2 $$ sù yìtΒ š⎥⎪ Ï‰Îγ≈ ¤±9   ] ٥٣: آل عمران  [ 〉 ∪⊃∋∩ #$

 الدائمة الناس إىل عبادة اهللا ربـه ورب         ومع ما ذكره القرآن الكرمي من دعوة املسيح         
 مل يكن احلواريون قد فهموا األمر واستقر يف نفوسهم بعد كل ذلك التكرار وهم أخلص                الناس ، فإن  

 األتباع وأنقاهم عقيدة وأشدهم اتباعاً فمن سيكون كذلك؟

                                                   
 )٤٥٨( صتقدم خترجيه ١
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أضف إىل ذلك أن برنابا قد ذكر هذه احلادثة يف اإلصحاح السبعني من إجنيله ، أي يف فترة                  
 وإميام به على أساس أنه بشر رسول ، فال ميكن أن             باحلواريني متأخرة نسبياً من معرفة املسيح      

 .يقال إن مثل هذه املقولة صدرت عن أحد احلواريني يف مبدأ أمره قبل أن يستحكم أمر إميانه

 إلميان احلواريني حني مث إن برنابا ساق الرواية كما ساقها مىت وكأا اختبار من املسيح        
 : ة الناسسأهلم عن قوهلم فيه بعد  أن مسع مقال

وانصرف يسوع من أورشليم بعد الفصح ودخل حدود قيصرية فيلبس فسأل تالميذه بعـد    (
يقـول  : ماذا يقول الناس عين ؟ أجـابوا      : أن أنذره املالك جربيل بالشغب الذي جنم بني العامة قائالً         

يف ؟  وما قـولكم أنـتم      : رميا، وآخرون أحد األنبياء ، أجاب يسوع      ، وآخرون إ  البعض إنك إيليا    
اذهب وانـصرف   : إنك املسيح ابن اهللا ، فغضب حينئذ يسوع وانتهره بغضب قائالً          : أجاب بطرس 

 ١)عين ؛ ألنك أنت الشيطان وحتاول أن تسيء إيل

فذكر أن الناس يقولون إن املسيح إما أن يكون إيليا أو أرميا أو أحد األنبياء ، أي مل يعدوا                   
 ).إنك املسيح ابن اهللا: ( ل احلواريني قال بطرس يف الوصف كونه نبياً بشراً ، مث ملا سأ

ن  احلـواريني الـذين      ورون أن عيسى بشر نيب ، وأ      فكيف ميكن القول إن عامة الناس يتص      
  ) اعبدوا اهللا ريب وربكم     : (  كل تلك املدة وهم يستمعون إليه يدعو الناس دائماً           رافقوا عيسى   

 يعتقدون أنه ابن اهللا ؟ 

رد هذه القضية على وجه خمالف ملا هو يف العهد اجلديد ليس مسوغاً لقبوهلا   إن كون برنابا أو  
إذ فيها ما خيالف صريح القرآن الكرمي ، ولسنا ملزمني بأن نأخذ بإجنيل برنابا على أنه مصدر صحيح                  
موثوق متاماً ألنه خالف األناجيل األخرى يف عقائد أساسية لدى النصارى ، فإنه إن كان كذلك يف                 

 . ما جاء به فإنه خيالف القرآن الكرمي يف البعض اآلخر كما هو احلال هنابعض

 من أن حواريي كل نيب هم املقتدون بأمره املستنون          وخيالف كذلك ما جاء يف سنة النيب        
 .بسنته ، وأول ما يقتدون به هو توحيد اهللا خالصاً من كل شائبة

  إىل احلواريني ، سواء يف       املسيح ابناً هللا    إذا علم ما تقدم فإنه من غري املمكن نسبة ادعاء           
ألن القرآن الكرمي حني قص علينا خربهم فإمنا كان ذلك يف معرض             أو بعد ذلك ،      حياة املسيح   

 ه النصرة تقتضي نـصرته وهـو بينـهم         التزكية هلم ، وأمرنا باالقتداء م يف نصرم لنبيهم ، وهذ          
 .نه والدعوة إليه كما تركهم عليهونصرته بعد أن رفع عنهم بالثبات على دي

 .ولو كانوا قد بدلوا وغريوا ملا أخربنا اهللا تعاىل خربهم وزكاهم وأمرنا باالقتداء م

                                                   
 ٦ -١ : ٧٠برنابا ١
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 املبحث الثا�ي
مما �سب إىل احلواريني موقف اإلسالم 

 هم للمسيحمن خيا�ة أحد
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 مما نسب إىل احلوارينيموقف اإلسالم 
 هم للمسيحمن خيانة أحد 

 جيـدها   تأمل يف آيات القرآن الكرمي اليت ورد فيها اخلرب  عن حـواريي عيـسى                إن امل 
تتضمن تزكية اهللا هلم ، وأمر املسلمني باالقتداء م يف نصرة نبيهم ، وما ذاك إال ألـم أوليـاء هللا                     

 :وأولياء اهللا هم من أرفع اخللق مكانة عند اهللا ، بتقواهم هللا واتباعهم ألمره ، يقول تعاىل

® Iωr& χ Î) u™!$ uŠÏ9 ÷ρr& «!$# Ÿω ê’öθyz óΟÎγøŠn= tæ Ÿωuρ öΝèδ šχθ çΡt“ øt s† ∩∉⊄∪ š⎥⎪ Ï%©!$# (#θãΖ tΒ# u™ (#θçΡ% Ÿ2 uρ 

šχθ à)−Gtƒ ∩∉⊂∪ ÞΟßγs9 3“tô±ç6ø9 $# ’ Îû Íο 4θu‹ysø9 $# $ u‹÷Ρ‘‰9 $# †Îûuρ Íο tÅz Fψ $# 4 Ÿω Ÿ≅ƒÏ‰ö7s? ÏM≈ uΗÍ>x6Ï9 «!$# 4 šÏ9≡sŒ uθèδ ã— öθxø9 $# 

ÞΟŠ Ïàyè ø9   ] ٦٤ - ٦٢:يونس  [ 〉 ∪⊇∌∩ #$

فأخرب سبحانه أن أولياءه هلم البشرى يف احلياة الدنيا ويف اآلخرة ، وهذا وعد منه سـبحانه                  
 .أكده بأنه ال مبدل لكلماته اليت أثبتها لديه وأخرب ا عباده

واحلواريون عموماً مشمولون بأمثال هذه اآليات ؛ إذ هم أقـرب أتبـاع األنبيـاء إلـيهم                  
ما من نيب بعثه اهللا يف أمة قبلي إال كان          : ( بقوله شدهم متسكاً بأمرهم كما أخرب عنهم الرسول        وأ

 .١)له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره

 ال خيرجون عن هذا العموم املذكور يف اآلية ويف احلديث ، ولـذلك              وحواريو عيسى   
 : ضية ، يقول ابن حزم  عن حواريي عيسى أكد أئمة علماء املسلمني على هذه الق

    ندين هللا عز وجـل حببـهم        ، وأما احلواريون الذين أثىن اهللا عليهم فأولئك أولياء اهللا حقاً         ( 
 .٢) ألن اهللا تعاىل مل يسمهم لنا ؛همءوال ندري أمسا

 أعرف  وقد تقدم كالم كثري من املفسرين حول احلواريني ، وأم من أولياء اهللا ، وأم من               
 .٣اخللق باهللا تعاىل إذ اختارهم لصحبة نيب من أنبيائه

 إذا تقرر ذلك فهل ميكن نسبة ما ذكر من اخليانة يف مصادر النصارى إىل أحد احلواريني؟

 وأشدهم متسكاً   وهل ميكن أن يكون أحد هؤالء الذين كانوا ضمن أقرب أتباع عيسى             
 ديه  هل ميكن أن يكون من اخلائنني ؟ 

                                                   
 )٤٥٨(تقدم خترجيه ص ١

 )٢٩٠/ ٢(الفصل يف امللل واألهواء والنحل  ٢
  )٤٦٥ -٤٦٤(انظر ما سبق ص  ٣
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 ١يانة تعين أن يكون املرء منافقاً ليقع منه ما تذكره مصادر النصارى على ذلك الوجـه               واخل
 فهل ميكن أن يكون أحد االثين عشر حوارياً منافقاً ليقع منه ذلك؟

 وهل ميكن اجلزم بأن يهوذا اإلسخريوطي وقد كان ضمن من اختريوا من احلواريني ، هـل                
ضمن أقرب األتباع من املسيح     كان  له ليد أعدائه واحلال أنه       مسلماً    ، ميكن أن يكون خائناً للمسيح    

؟ 

 ، ومبوجـب  إن من املسلمات يف عقيدة النصارى أن أحد احلواريني قد خان املـسيح        
 وأن اخلائن هو يهوذا اإلسخريوطي      – كما يعتقدون    –ذلك مت تسليم املسيح إىل أعدائه فصلب وقتل         

 .٢ بيان ذلكأحد احلواريني االثين عشر ، وقد تقدم

واملسلمون يعتقدون يف احلواريني أم أولياء هللا ، ومعىن ذلك أم من أعرف اخللـق بـاهللا                 
 وأشدهم اتباعاً ألنبيائه وتوقرياً هلم ، فهل ميكن أن تكون خيانة أحدهم لنبيه ممكنة يف ضوء ذلك؟

 : على احتمالني إن أمر اخليانة عموماً: ال أقول إجابة على هذا السؤ

 .- سواء من أحد احلواريني أو من غريهم-أن اخليانة قد وقعت : ول األ

 .الثاين أن اخليانة مل تقع ، ال من احلواريني وال من غريهم

 .واملتتبع ألقوال علماء املسلمني جيد هذين القولني إما ظاهرين يف أقواهلم أو مشاراً إليهما

دون على أن اخلائن هـو يهـوذا    ويؤك–فعلى الفرض األول ، وهو الذي يعتقده النصارى         
 ويوافق يف ذلك إجنيل برنابا العهد اجلديد وخيتلف معه يف نتيجة اخليانة             -اإلسخريوطي أحد احلواريني  

 . ، على هذا الفرض  تترتب أمور عدة٣كما تقدم

وعلى الفرض الثاين القائل بأن اخليانة مل تقع أصالً تترتب كذلك أمور إن ثبتت فإا تزعزع                
 .د النصراين حول اخليانة من أصولهاملعتق

 .وفيما يلي سأناقش هذين االحتمالني وما يترتب عليهما من أمور

                                                   
 دائماً أن يهوذا مل يؤمن من البدء وأنه كان يتظاهر باإلميان طمعاً يف منصب ، ويذكر يوحنا كذلك أن املسيح من البدء                       يذكر برنابا  ١

 )٣٢٧(علم أن واحداً ممن اختارهم من االثين عشر شيطان أي مل يتمكن اإلميان يف قلبه ، انظر ما تقدم ص
  )٣٢٤(انظر ما سبق ص ٢
 )٣٣١( انظر ما سبق ص ٣
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 :احتمال وقوع اخليانة/ أوالً 
 من األمور اليت ذكرهـا      - بغض النظر عن شخص اخلائن     –إن القول بأن اخليانة قد وقعت       

ـ              ، ومبوجبـها كـاد      سيح  بعض علماء املسلمني ، فأثبتوا أن هناك مؤامرة قد حيكت ضد امل
 لوال أن جناه اهللا تعاىل منهم ، وأن عاقبة اخليانة قد انقلبت على          املتآمرون أن يقبضوا على املسيح      
 .اخلائن فصلب عوضاً عن املسيح 

والقائلون بذلك خيتلفون عن النصارى القائلني بأن عاقبة اخليانة كانت صلباً وقتالً للمـسيح               
 .أمور رئيسة يف معتقدهم من القول بالصلب والفداء والقيامةمن مث تأسست لديهم و 

 بوقوع اخليانة مبنية على ما ورد لدى أهل الكتـاب مـن             - من املسلمني  –وحجة القائلني   
 . وأراد اإليقاع بهمرويات تؤكد أن هناك من خان املسيح 

 مث هم خمتلفون حول شخص اخلائن هل هو أحد احلواريني أم أنه شخص آخر؟

دون - أن اخلائن هو رجل مـن اليهـود           فذكر االحتمالني   ابن عطية أحد هذين       ذكر   وقد
  .١ فألقي شبه املسيح عليه فأخذ وصلب أراد أن يوقع باملسيح -حتديد

 أحـد   - عن ابن إسحاق أن اخليانة وقعت من يهوذا اإلسـخريوطي          وذكر الطربي يف رواية   
 .٢ الذي صلب عوضاً عن املسيح-احلواريني

القول بأن اخليانة قد وقعت من أحد احلواريني فهل يصح اعتقاد ذلك يف حق أحدهم؟               وعلى  
  وتزكية القرآن الكرمي هلم؟وهل نسبة ذلك إىل أحدهم تتفق ومكانتهم من عيسى 

 :إن األمر يف ذلك على وجهني

 ألن ذلك يتعارض ومكانتـهم      نفي أن يكون أحد احلواريني قد خان املسيح         : أحدمها
 . القرآن هلموتزكية

 .إثبات خيانة أحد احلواريني للمسيح :  الثاين 

 :نفي نسبة اخليانة إىل أحد احلواريني: الوجه األول
 يتعارض ومكانة احلواريني من     ماوقد أخذ بذلك بعض الباحثني الذين رأوا يف إثبات اخليانة           

املـسيح  "يف كتابـه    حيث كوم أقرب أتباع نيب مرسل ، وممن قال بذلك الدكتور حممد وصـفي               

                                                   
 )٤٤٣/ ١(احملرر الوجيز : انظر  ١
  )٢١ /٦ (تفسري الطربي: انظر ٢
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، معتمداً يف ذلـك     ، إذ عرض فيه للقضية نافياً أن يكون يهوذا هو من خان املسيح              "والتثليث  
 .على نصوص العهد اجلديد 

 :مث يؤكد استحالة وقوع ذلك من يهوذا فيقول ، فيقرر أوالً اعتقاد النصارى يف ذلك 

 مرمي ، واستأجرته اليهود ليـدهلم       يقول املسيحيون إن يهوذا أحد حواريي املسيح خان ابن        ( 
ولكن الذي يطلع على كتبهم يتبني له منها أن هذا العمـل            .. عليه ، وأنقدته على ذلك ثالثني فضة      

 ١)حمال أن يصدر عن يهوذا حنو املسيح ، وإال نسبنا للمسيح اجلهل وامناه بالكذب

االعتقاد بصحة ما ذهب إليه     مث يبني أن تناقض الرواية عن يهوذا يف األناجيل مما حيمل على             
وإن يف تناقض الرواية عن يهوذا واختالفهم يف احلكاية عنه ما يساعد علـى االهتـداء إىل                 : ( فيقول

 .٢)كون مسألة التسليم مل حيكها أحد كاتيب األناجيل عن يقني ، وأا حمض حدس وختمني

وألضرب لك مثالً مما    :( مث شرع يضرب أمثلة من االختالفات بشأن يهوذا ، يقول يف ذلك             
مضى وخنق  : " اختلفت فيه كتبهم بشأن يهوذا ، فقد ذكر أن يهوذا بعد أن ندم على تسليم املسيح                 

سقط على وجهه فانشق مـن      "  ، ويذكر كتام أعمال الرسل أن يهوذا مل خينق نفسه بل             ٣" نفسه
  .٤"الوسط فانسكبت أحشاؤه كلها

أن يهوذا ندم على تسليم املسيح ، بـل وهنالـك            وخالف أعمال الرسل ، فمىت مل يذكر        
 أن يهوذا أخذ نقوداً من اليهود أجـر تـسليم           ٥تناقض غريب كذلك يف الروايتني ، فقد ذكر الثاين        

وصار معلوماً عند مجيع سكان أورشليم حىت دعي ذلـك احلقـل يف             " املسيح وأنه اشترى به حقالً      
ندم ورد الـثالثني مـن      " ل مىت فيشهد أن يهوذا      ، ويناقض هذا القو   ٦"لغتهم حقل دما أي حقل دم     

ماذا علينا ؟ أنت    : قد أخطأت إذ سلمت دماً بريئاً ، فقالوا       : الفضة إىل رؤساء الكهنة والشيوخ قائالً       
ال حيل أن نلقيها يف     : أبصر ، فطرح الفضة يف اهليكل وانصرف ، فأخذ رؤساء الكهنة الفضة وقالوا              

 .٨ )٧"وروا واشتروا ا حقل الفخاري مقربة للغرباءاخلزانة ألا مثن دم ، فتشا

                                                   
 )١٧٠(  القاهرة ، بدون تاريخ ، ص–دار الفضيلة : حممد وصفي ، ط: املسيح والتثليث  ١
  .املرجع السابق ، وال ميكن استبعاد ما يقوله الدكتور وصفي إذا نظرنا إىل عدم يقينية روايات األناجيل ٢
 ٥: ٢٧مىت  ٣
 .من هذا البحث) ٣٣٣(  ، وقد سبق تفصيل روايات العهد اجلديد واختالفها بشأن اية يهوذا ، انظر ص١٨: ١عمال أ ٤
 .يريد سفر أعمال الرسل ٥

 ١٩ - ١٨: ١أعمال  ٦
 ٧ -٣ : ٢٧مىت  ٧
 )١٧١( املسيح والتثليث ص ٨
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وبعد أن بني الدكتور وصفي التناقض بشأن اية يهوذا شرع يربهن على براءته مما نسب إليه                
أما كون يهوذا ال ميكن أن يسلم املسيح أو خيونه فإين           (  :يف العهد اجلديد من نصوصه نفسها ، يقول       

 شهادة ابن مرمي نفسه فيها ، وال ميكن إنكار أحد املـسيحيني             أبرهن عليه من شهادة كتبهم ، ومن      
قول املسيح ، أو تكذيب كالمه الصريح الذي ال يتسع لتأويل ، وسنرى أن األقرب للعقل والصواب                 

 .أن يهوذا خدع اليهود وأومههم أن املصلوب هو املسيح

 االثين عشر تلميـذاً     لقد كان يهوذا أحد حواريي املسيح وأحبائه ، بل لقد كان يهوذا أحد            
 ووعدهم باجللوس على كراسي العظمة واجملد ، فقد ذكر مـىت             ، الذين مدحهم املسيح أعظم مدح    

احلق أقول لكم إنكم أنتم الذين تبعتموين يف التجديد مىت جلس ابن اإلنسان علـى               : " قول يسوع   
 .١"ئيل االثين عشركرسي جمده جتلسون أنتم أيضاً على اثين عشر كرسياً لتدينوا أسباط إسرا

وأعطاهم سلطاناً علـى األرواح     " ويهوذا كذلك هو أحد االثين عشر الذين دعاهم املسيح          
 .٣ )٢"نجسة حىت خيرجوها ويشفوا كل مرض وكل ضعف ال

 :مث يصل الدكتور وصفي إىل خالصة ما يريد تأكيده فيقول

مات مرتداً كافراً منافقـاً      إن يهوذا هذا الذي أعطاه املسيح كل هذا السلطان يدعون أنه            ( 
وأنه خان املسيح وسلمه ، وذلك بالرغم من شهادة املسيح له أنه سيكون معه هـو واحلواريـون يف                   

 .اجلنة يف اآلخرة

إن الذي روى حكاية تسليم يهوذا للمسيح حسب أن يهوذا أسلمه حقيقة فرواها ومل يـدر                
 :أن يهوذا غسل املسيح رجله مع باقي التالميذ وقال 

 ، فشهد بذلك أن يهوذا طاهر       ٤"الذي اغتسل ليس له حاجة إال إىل غسل رجليه بل هو طاهر كله             " 
 .٦ )٥كله

و يبىن على هذا الكالم الذي ذكره الدكتور وصفي نفي خيانة يهوذا بوصفه أحد حـواريي                
رى  ، و يبقى القول فيمن خان املسيح إن مل يكن يهوذا الذي جتمع عليه مصادر النـصا                 املسيح  

                                                   
 ٢٨ : ١٩مىت  ١
 ١ : ١٠مىت  ٢
 )١٧٢ -١٧١( املسيح والتثليث ص ٣
 ١٠ : ١٣يوحنا  ٤
يشري إىل أن املسيح قد استثىن      ) إن كان هناك استثناء بعد ذلك فظاهر أنه حتريف بالزيادة           : ( يذكر الدكتور وصفي هنا يف اهلامش        ٥

، وكان مراده خيانة يهوذا اإلسخريوطي ، ولكن الدكتور وصفي يرى أن هذا االستثناء حتريف               " بل هو طاهر كله   :" البعض من قوله    
 .من هذا البحث) ٣٢٥( اجع رواية يوحنا كاملة صر. بالزيادة 

 ) ١٧٢(املسيح والتثليث ص ٦
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فأقول إن القضية مادام قد تطرق إليها الشك واالحتمال فإن يف األمر متسع لتخمني من قام بـذلك                  
 احتمـاالً    للمـسيح    - دون تعيني  –فقد يكون ما ذكره بعض املفسرين من خيانة أحد اليهود           

 .١قائماً

 

 :إثبات خيانة أحد احلواريني للمسيح/ الوجه الثاين
 .ه النصارى ويقول به بعض علماء املسلمنيوهذا القول هو ما جتمع علي

هل يقع من أتباع األنبياء ما يـدل        : ولتفنيد هذا القول ينبغي اإلشارة إىل قضية مهمة وهي          
على النفاق أو خيانة نبيهم ودينهم ؟ واملراد بأتباع األنبياء هنا هم أولئك الذي عاصروهم وكـانوا                 

 .معهم يف مواقفهم وآمنوا م

 م نفاق كالذي نسب إىل يهوذا اإلسخريوطي؟وولئك خيانة أو يقع يف قلهل يقع من أو 

إن القاعدة العامة اليت تشمل أتباع األنبياء مجيعاً حوارييهم وغريهم أـم بـشر خيطـؤون                
 .ويصيبون ، وأم غري معصومني فيما يأتون وما يذرون

غوه إىل أقوامهم ، أما غريهم من       لب أن ي  فالعصمة ال تتأتى إال ألنبياء اهللا تعاىل فيما أمرهم          
 .الناس وإن كانوا حواريني فإم غري معصومني

وهناك قضية أخرى أكدها القرآن الكرمي وهي أن أتباع األنبياء مل يكونوا مجيعـاً مـؤمنني                
خملصني ، بل إن بينهم منافقني مل خيالط اإلميان قلوم على الرغم من مرافقتهم لألنبياء ، ومشاهدم                 

 .ات البيناتاآلي

 وكشف حقيقة وقد تعددت آيات القرآن يف احلديث عن هذه الطائفة يف عهد نبينا حممد      
 أمرهم وأم وإن كانوا مؤمنني يف الظاهر فإم يف بواطنهم منافقون ، يتربصون الدوائر بـنيب اهللا                  

 .وباملسلمني ، وال يألون جهداً يف إحلاق األذى م 

شاهد على وجود هؤالء يف عهد النبوة ، فقد حتدثت بتفصيل واٍف            وإن سورة التوبة ألكرب     
 . واملؤمننيعنهم ، وفضحت سلوكهم وما كانوا حييكونه ضد رسول اهللا 

دليالً على عمق توغـل     ) املنافقون(وهناك أيضاً سورة كاملة من القرآن الكرمي محلت اسم          
 ومشاهدم ومساعهم اآليات    ول اهللا   هؤالء يف صف اجملتمع اإلسالمي األول ، وأن مرافقتهم لرس         

 :البينات مل يعمق اإلميان يف قلوم ، بل زادهم ذلك نفاقاً على نفاقهم ، كما قال اهللا تعاىل عنهم

                                                   
 .ال يغربن عن البال أن احلديث ال زال متصالً عن فرض وقوع اخليانة وأن احلديث عن فرض عدم وقوعها سيأيت الحقاً ١
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öΝèδuρ šχρ ãÏ≈ Ÿ2 ∩⊇⊄∈∪ 〈] ١٢٥ - ١٢٤: التوبة [  

ل ميكـن أن يوجـد   إذا تقرر ذلك علم أن النفاق كان موجوداً بني أتباع األنبياء ، ولكن ه      
 ضمن أقرب األتباع إىل األنبياء؟

 خالط وأعالهم درجة ، وقد من وصفهم القرآن الكرمي باحلواريني هم أقرب أتباع األنبياء     إن  
اإلميان قلوم وصدقوا يف النصرة واالتباع ، وبلغوا الغاية يف ذلك حىت مسوا حـواريني ، وهـؤالء                  

يوصفون بأصحاب األنبياء وهم كل من اتبع النيب وآمن         يشكلون دائرة ضيقة ضمن أخرى أوسع ممن        
  :به يف حياته ، وهذان الصنفان مذكوران يف قول الرسول 

ما من نيب بعثه اهللا يف أمة قبلي إال كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخـذون بـسنته                   (
 .١)ويقتدون بأمره

 من املنـافقني     - عموماً -وارينيفإذا تقرر ذلك علم أنه من احملال أن يكون أحد من أفراد احل            
ألم متيزوا عن سائر أتباع األنبياء بزيادة يف إميام ، وصدق اتباعهم ونصرم ونقاء سرائرهم حـىت                 

 .وصفوا باحلواريني

ـ                ذين وإذ ثبت ذلك فهل ميكن القول بأن يهوذا اإلسخريوطي بوصفه أحـد احلـواريني ال
 ؟لى تسليم املسيح  محله نفاقه عاختارهم املسيح كان منافقاً

 له ضمن من اختـارهم ليكونـوا        أمل يشمله وصف احلواريني من لدن اختيار املسيح         
 حواريني له ؟ فكيف بعد ذلك ميكن أن يقال إنه من األصل كان منافقاً؟

 :سخريوطي يف هذه النقطةهناك فرضني فيما يتعلق بيهوذا اإلإن 

 .أن يهوذا اإلسخريوطي مل يكن من احلواريني -

 .أنه كان من احلواريني ومل تقع منه اخليانة ، وإمنا نسبت إليه -

أما الفرض األول وهو أن يهوذا اإلسخريوطي مل يكن من احلـواريني ولكـن أدرج امسـه                 
ضمنهم فيما بعد ، فهذا ليس مستبعداً إذا أخذنا باالعتبار اإلضافات اليت أحلقت بالعهـد اجلديـد                  

حلواريني أنفسهم قد وقع االختالف فيها ، وبعض هذه األمساء مل           وبوجه خاص فإن ما يتعلق بأمساء ا      
 .يتم اعتماده ضمن احلواريني إال يف عصر متأخر جداً

                                                   
 )٤٥٨(تقدم خترجيه ص ١
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ومن أدلة ذلك ما تذكره دائرة املعارف الكتابية من االختالف حول امسي نثنائيل وبرثلماوس              
 ؟  هل مها شخص واحد أم شخصان-ومها مصنفان ضمن احلواريني االثين عشر -

تذكر الدائرة أن هناك اختالفاً حول ذلك ، وهي يف موضع ترجح أن االمسـني لـشخص                 ف
ومنذ القرن التاسع اعترب أن برثلماوس هو نثنائيل ، وهو ما مل يثبت          (  :  ويف موضع آخر تقول     ١واحد

 .٢)بصورة قاطعة إىل اآلن

ل قاطع هل االمسان    ومعىن ذلك أن اخلالف امتد من القرن األول إىل التاسع ومل حيسم بشك            
 .لشخص واحد أم لشخصني خمتلفني

وإذا كان االمسان لشخصني خمتلفني فإن ذلك يعين أن أحدمها حواري واآلخر ليس كـذلك       
 فمن هو احلواري منهما؟

وإذا كانت قضية حتديد احلواريني قد وقع فيها هذا االختالف فإنه ال ميكن اجلزم بـيقني أن                 
حلواريني االثين عشر ، إذ االحتمال قائم بأن يكون امسه قد أقحـم             يهوذا اإلسخريوطي كان ضمن ا    

 . ضمن االثين عشر ليتم به العدد ، كما حدث مع امسي نثنائيل وبرثلماوس

 ووقعت منه اخليانـة فـإن       وإذا مل يكن يهوذا من احلواريني وكان ضمن أتباع املسيح           
انوا يتبعون األنبياء ومل يتمكن اإلميـان مـن         ذلك يندرج حتت ما أوردته سابقاً عن املنافقني الذين ك         

 .قلوم

 إن بعض أتباع األنبياء قد تقع منهم هنات ليس بقصد النفاق أو اخليانة وإمنا تكون هلـم                  بل
 .٣أغراض أخرى يريدون الوصول إليها فيخطئون الطريق إليها

 

                                                   
 )٣٢/ ٨(دائرة املعارف الكتابية  ١

 .من هذا لبحث) ٢٢٣( ، و للوقوف على أبعاد االختالف راجع ترمجة برثلماوس ص) ١٠٨/ ٢(دائرة املعارف الكتابية  ٢
 أخـرج    بفتح مكـة ،    من ذلك ما وقع من الصحايب حاطب بن أيب بلتعة الذي بعث إىل مشركي مكة يعلمهم بعزم رسول اهللا                     ٣

،  انطلقوا حىت تأتوا روضة خـاخ        :الزبري واملقداد فقال    أنا و   بعثين رسول اهللا    : (  عن علي بن أيب طالب قال         البخاري يف صحيحه  
 :  فقالت  ،  أخرجي الكتاب   :فقلنا فذهبنا تعادى بنا خيلنا حىت أتينا الروضة فإذا حنن بالظعينة          ،   فإن ا ظعينة معها كتاب فخذوه منها      

  فإذا فيه من حاطب بـن أيب         ينا به النيب       فأخرجته من عقاصها فأت     ،  لتخرجن الكتاب أو لنلقني الثياب     :  فقلنا  ، ما معي من كتاب   
ال تعجل علي يا رسول     :  قال   ؟   ما هذا يا حاطب    :   فقال النيب  ، بلتعة إىل أناس من املشركني ممن مبكة خيربهم ببعض أمر النيب            

  ، هليهم وأمـواهلم مبكـة     وكان من معك من املهاجرين هلم قرابات حيمون ا أ           ، إين كنت امرأ من قريش ومل أكن من أنفسهم        ،  اهللا  
 إنه   : فقال النيب     ،  عن ديين   وال ارتداداً   وما فعلت ذلك كفراً     ،  حيمون قرابيت  فأحببت إذ فاتين من النسب فيهم أن أصطنع إليهم يداً         

ى أهل بدر    عل اطلع وما يدريك لعل اهللا عز وجل         ،  إنه شهد بدراً   :  فقال  ،  دعين يا رسول اهللا فأضرب عنقه      :فقال عمر ،  قد صدقكم   
 )٤٨٩٠( أخرجه البخاري يف كتاب التفسري ، باب تفسري سورة املمتحنة  حديث رقم ) اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم : فقال 
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 تقـع منـه     وأما الفرض الثاين وهو أن يكون يهوذا اإلسخريوطي ضمن احلواريني ولكن مل           
خيانة وإمنا نسب إليه ذلك ، فال ميكن استبعاد ذلك أيضاً ، فإن كثرياً من القضايا اليت هي أشد مـن                     

 اخليانة قد نسبت  إىل احلواريني ، كالزعم بأم ألغوا لزوم العمل بشريعة التوراة اليت جاء عيسى           
 .والفداء وقيامة املسيح من األمواتمصدقاً هلا ، والقول بأم كانوا شهوداً مؤصلني لقضايا الصلب 

 كان  - لو أا أنتجت ضرراً    –فإن هذه القضايا ال شك أخطر من قضية اخليانة اليت ضررها            
 وحده ، وتلك القضايا املنسوبة إىل احلواريني ضررها قد طـال رسـالة    الحقاً بشخص املسيح    

 . اليت جاء ا إىل يومنا هذااملسيح 

سبوا كل ذلك إىل احلواريني فليس هناك ما مينع أن ينسبوا إىل أحـد            فإذا كان النصارى قد ن    
 .احلواريني خيانته للمسيح 

وإذا صح ذلك تقرر أن يهوذا اإلسخريوطي إن ثبت أنه أحد احلواريني الـذين اختـارهم                
 فال ميكن أن تقع منه مثل تلك اخليانة ، وأن من قام ا شخص آخـر مث نـسبت إىل                     املسيح  
 .يهوذا

ذا أخذ باالعتبار خطورة القضايا اليت ترتبت على اخليانة من الصلب والفداء والقيامة وهي              وإ
عقائد رئيسة لدى النصارى ، فإنه ال يستبعد أن تكون قضية اخليانة قد نسبت إىل أحـد احلـواريني                   

لـك ال    فـإن ذ    إمنا يذكرونه ذامني له،     وإن كان النصارى حني يذكرون اخلائن      ،لتأخذ بعداً عميقاً    
يستبعد أبداً أن تكون نسبة القضية إىل أحد احلواريني هلا مغزى من حيث إضـفاء القـوة والعمـق                   

 .١عليها

إن هذه القضايا املطروحة هنا كلها مبينة على فرض وقوع اخليانة ، مث هناك فرض آخر هو                 
 .أن اخليانة مل تقع أصالً وهو ما سأناقشه فيما يلي

                                                   
يعتقد النصارى أن املسيح صلب فداء عن خطايا البشرية اليت ظلوا حتت نريها من لدن آدم إىل أن جاء املـسيح ليفـدي وخيلـص                             ١

سخريوطي ، فاخليانة على ذلك هلـا بعـد         والذي مت نتيجة خليانة يهوذا اإل      لوال موت املسيح على الصليب       ليتموهذا اخلالص ما كان     
إىل ) اخليانة  ( وعمق من حيث كوا الطريق الذي أوصل إىل الفداء ، فال يستبعد أن تكون كل تلك املرويات عن الفداء من مقدمته                      

عد أن تكون كل تلك املرويات قد وضعت خدمة للقضية بأبعادها ، وقد تقدم ما يؤكـد                 إليه هو كنتيجة ال يستب    ) الصلب  ( واسطته  
 ).٣٥٥ -٣٥٢( انظر ص. لنصارى حول ذلكعلى افت روايات الصلب يف األناجيل وآراء نقاد ا
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 :خليانةاحتمال عدم وقوع ا/ انياً ث
 درج بعض املفسرين على اعتبار أن قضية اخليانة مل تقع ، وأن ما حدث يف أمر املسيح                  

من إرادة اليهود املكر به وإلقاء القبض عليه ، مث صرف اهللا ذلك عنه بإلقاء شبهه على غريه ، كـل                     
 .ذلك مل يكن له عالقة خبيانة ال من احلواريني وال من غريهم

خليانة قد وقعت يرى أن مكر اخلائن قد انقلب عليه فوقع شبه املسيح              وإذا كان من يرى أن ا     
عليه فصلب عوضا عنه ، فإن من ينفي وقوع اخليانة يرى أن املكر إمنا كان مبن أرادوا إلقاء القـبض                    
على املسيح ، حني شبه هلم املسيح بغريه فأخذوا من شبه هلم وصلبوه ظانني أنه املسيح ، ومل يكـن                    

 .صلة بالقضيةللخيانة 

ويقول أصحاب هذا الرأي إن من صلب كان أحد احلواريني ، ويف هذا الـسياق يـذكر                 
 :املفسرون روايتني

أن املصلوب أحد احلواريني دون تعيني ، ذلك أن اجلمع الذين كـانوا يطلبـون               : إحدامها
لقـي شـبه     مع احلواريني أُ    ألخذه ، حني اقتربوا من البيت الذين كان فيه املسيح          املسيح  
 أحد احلواريني ليخرج  على مجيع من يف البيت حىت حتري القادمون ، فانتدب املسيح      املسيح  

 .إليهم ففعل فصلب عوضاً عن املسيح 

 .٢ ، ويرى ابن كثري أن سياقها غريب جدا١ًوهذه الرواية يرجحها الطربي

 قـد   كان املسيح   ، و ) سرجس(أن املصلوب أحد احلواريني ، ويسمى       : والرواية الثانية 
سأل أصحابه حني جاءت اجلموع يف طلبه أيهم يلقى عليه شبهه ويكون رفيـق املـسيح يف اجلنـة                   

 .٣ فكان هو املصلوب- سرجس–فانتدب لذلك أحدهم 

وهذه الروايات اليت يعتمدها من قال بعدم وقوع اخليانة هي من مرويات أهل الكتـاب، إال                
   تظل فرضاً قائماً وإن كان    ا ت  ، ولكنه  ال من القرآن أو السنة عليه      ، وال دلي   اأن النصارى ال يعتمدو 

 .بال دليل

 .وإذا تطرق االحتمال إىل قول ما فإن ذلك يسقط اجلزم به 

 .واحتمال صحة هذا القول يسقط اجلزم بوقوع اخليانة وأن اخلائن أحد احلواريني

                                                   
 )٦/٢١(تفسري الطربي :انظر ١
 )٤٥٠/ ٢(تفسري ابن كثري :انظر ٢
 ) ٢٠/ ٦( تفسري الطربي:انظر ٣
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  مـن     ترتبت على اخليانة   العقائد اليت اب هذا القول فإن ذلك يهدم       وإن صح ما يقوله أصح    
 .القول بصلب املسيح ، وعقيدة الكفارة ، ودعوى قيامة املسيح من األموات

 إذ  - وغريها من قضايا النصارى    –وإذا كان باب االحتمال مفتوحاً فيما يتعلق ذه القضية          
ه على من كان    ال يوجد ما يوثقها نقالً أو عقالً ، فثمة احتمال ال يستبعده العقل يف قضية إلقاء الشب                

 قد خلق يف حلظة إرادة اليهـود        -وهو القادر على كل شيء      -فيحتمل أن يكون اهللا سبحانه وتعاىل       
 . حىت ظنه اليهود هو القبض على املسيح من أشبه املسيح 

 مع ذلك إىل القول خبيانة أحد احلواريني أو انتداب أحدهم ليصلب عوضاً عـن               يحتاجوال  
 .املسيح 

 سواء من قال إن     - ليت يرتكز عليها املسلمون مجيعاً يف نفي صلب املسيح          إن القاعدة ا  
 : هي قوله تعاىل –املصلوب هو اخلائن ، أو من قال إن املصلوب تطوع وافتدى املسيح بنفسه 

® $ tΒ uρ çνθ è= tF s% $ tΒ uρ çνθ ç7n= |¹ ⎯ Å3≈ s9 uρ tµÎm7ä© öΝçλ m; 4  〈  ]  ١٥٧: النساء[ 

يوجد   قد قتل أو صلب المن القرآن الكرمي بأن يكون املسيح وإزاء هذا النفي القاطع 
جدت  يفصل القول فيمن وقع عليه الشبه ، و إمنا والنبوية أو السنة  الكرمينص صحيح من القرآن

روايات لدى املفسرين منقولة عن أهل الكتاب ، وكثري من هذه الروايات ال يعتد ا النصارى  
   مفتوح ، وال يستبعد العقل هذا االحتمال األخري –كما أسلفت  –وعلى ذلك فباب االحتمال 

$ ®:وال أجده مضاداً للقاعدة القرآنية  tΒ uρ çνθ è= tF s% $ tΒ uρ çνθ ç7n= |¹ ⎯ Å3≈ s9 uρ tµÎm7ä© öΝçλ m; 4  〈  ]  ١٥٧: النساء[. 

 

* * * * * * * * * * 
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 املبحث الثالث

 اإلسالم مما �سب إىل احلواريني يف  موقف
 الصلب قضية 

 رفع املسيح :املسألة األوىل . 
 على من وقع شبه عيسى : املسألة الثا�ية؟ 
 هل عاد املسيح بعد رفعه؟: املسألة الثالثة 
اعتقاد الصلب وأثره يف إميان احلواريني: املسألة الرابعة. 
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 مما نسب إىل احلواريني موقف اإلسالم 
  قضية الصلبيف

 

 مل يقتل ومل يصلب ، وأن اهللا تعاىل جناه مـن مكـر              ملسيح  صرح القرآن الكرمي بأن ا    
 : أخربه من قبل أنه سينجيه منهم وأنه سريفعه إليه ، قال تعاىلاملاكرين ، وأنه 

® (#ρãx6tΒ uρ tx6tΒ uρ ª!$# ( ª!$# uρ ç ö yz t⎦⎪ ÌÅ3≈ yϑø9 $# ∩∈⊆∪ øŒÎ) tΑ$ s% ª!$# #©|¤ŠÏè≈ tƒ ’ ÎoΤÎ) š‹Ïjù uθtGãΒ y7ãè Ïù# u‘ uρ ¥’ n<Î) 

x8 ãÎdγsÜ ãΒ uρ š∅ ÏΒ t⎦⎪ Ï%©!$# (#ρãxŸ2 ã≅ Ïã% y` uρ t⎦⎪ Ï%©!$# x8θ ãè t7¨?$# s− öθsù š⎥⎪ Ï%©!$# (# ÿρã xx. 4’ n<Î) ÏΘöθtƒ Ïπyϑ≈ uŠÉ)ø9 $# ( ¢ΟèO ¥’ n<Î) 

öΝà6ãè Å_ötΒ ãΝà6ômr'sù öΝä3 oΨ÷t/ $ yϑŠ Ïù óΟçFΖ ä. Ïµ‹ Ïù tβθàÎ= tF ÷‚s? ∩∈∈∪ 〈 ] ٥٥ –٥٤: آل عمران [ 

öΝÏδÌøä3 ®: وقال تعاىل  Î/ uρ öΝÎγÏ9 öθs% uρ 4’ n? tã zΟtƒötΒ $ ·Ζ≈ tF öκæ5 $ VϑŠ Ïàtã ∩⊇∈∉∪ öΝÎγÏ9 öθs% uρ $ ¯ΡÎ) $ uΖ ù= tGs% yx‹Å¡pR ùQ $# ©|¤ŠÏã t⎦ø⌠$# 

zΝtƒó tΒ tΑθ ß™u‘ «!$# $ tΒ uρ çνθ è= tF s% $ tΒ uρ çνθ ç7n= |¹ ⎯ Å3≈ s9 uρ tµÎm7ä© öΝçλ m; 4 ¨β Î)uρ t⎦⎪ Ï%©!$# (#θàn= tG÷z $# Ïµ‹ Ïù ’ Å∀s9 7e7x© çµ÷Ζ ÏiΒ 4 $ tΒ Μ çλ m; ⎯ ÏµÎ/ ô⎯ ÏΒ 

AΟù= Ïæ ωÎ) tí$ t7Ïo?$# Çd⎯ ©à9 $# 4 $ tΒ uρ çνθ è= tF s% $ KΖŠ É)tƒ ∩⊇∈∠∪ ≅ t/ çµyè sù §‘ ª!$# Ïµø‹s9 Î) 4 tβ% x.uρ ª!$# # ¹“ƒÍ• tã $ \ΚŠ Å3 ym ∩⊇∈∇∪ 〈 ]  ١٥٦: النساء 
- ١٥٨[ 

منهم ويرفعـه    مبكر املاكرين وأن سينجيه      ففي اآلية األوىل إخبار اهللا تعاىل نبيه عيسى         
 .إليه

 بأم مل يقتلوه    ويف اآلية الثانية رد اهللا تعاىل على اليهود الذين زعموا أم قتلوا عيسى              
 .ومل يصلبوه ، ولكن وقع هلم الشبه يف ذلك

 ولكن  - خالفاً ملعتقد النصارى   – مل يصلب ومل يقتل      وأصل املسألة هنا هو أن عيسى       
 .اهللا تعاىل جناه من كيد الكائدين

 .رفع املسيح : أوالها :  مث هنا مسائل متعلقة ذا األصل 

  ؟ على من وقع شبه املسيح : الثانية -

 هل عاد املسيح بعد رفعه؟: الثالثة -

 هل يؤثر اعتقاد الصلب يف إميان احلواريني؟: الرابعة -

 .وسوف أتناول كل مسألة بالتفصيل فيما يلي

 

 * * * * * * * * * 
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 ٥٣٤

  : ع املسيح املسألة األوىل رف
 ثبت لدى املسلمني بصريح القرآن الكرمي أن اهللا تعاىل قد مكر مبن أراد املكر بعيـسى                 
 .حني أرادوا الوشاية به لقتله وصلبه فنجاه اهللا منهم ، ورفعه إليه ، كما تبني يف اآليات السابقة

 بين إسرائيل فيمـا      عن مأل  اًقال تعاىل خمرب  : ( يقول ابن كثري يف تفسري آية سورة آل عمران          
ووشوا بـه إىل ملـك      ،   عليه   وا حني متاأل   ،  وإرادته بالسوء والصلب   مهوا به من الفتك بعيسى      
 فبعث يف طلبه من يأخذه ويصلبه وينكل         ، ستثاروا غضب امللك  احىت  .... اً  ذلك الزمان وكان كافر   

ن بينهم ورفعه من روزنة ذلك البيت        جناه اهللا تعاىل م     ،  وظنوا أم قد ظفروا به     هفلما أحاطوا مبرتل   به  
عتقدوه يف ظلمة ا فلما دخل أولئك  ، وألقى اهللا شبهه على رجل ممن كان عنده يف املرتل  ، إىل السماء 

وكان هذا من مكر اهللا م فإنـه        ،  الليل عيسى فأخذوه وأهانوه وصلبوه ووضعوا على رأسه الشوك          
   يعتقدون أم قد ظفروا بطلبتـهم       ، هلم يعمهون وتركهم يف ضال   ،   جنى نبيه ورفعه من بني أظهرهم     

 وأورثهم ذلة ال تفارقهم إىل يوم التناد وهلـذا           ، وأسكن اهللا يف قلوم قسوة وعنادا للحق مالزما هلم        
ρãx6tΒ#) ®: قال تعاىل  uρ tx6tΒ uρ ª!$# ( ª!$# uρ ç ö yz t⎦⎪ ÌÅ3≈ yϑø9   ١] )٥٤: آل عمران [ 〉  ∪⊇∋∩ #$

 ، هل رفع حياً إىل السماء جبسده وروحه ، أم أنـه              يف رفع عيسى     وقد اختلف العلماء  
 قبض كما يقبض الناس؟

 رفع بروحه وجسده حياً إىل الـسماء ، ومـن هـؤالء               قال بعض العلماء إن عيسى      
 كما قال احلسن وابن      ، وفاة وال نوم  من غري   الصحيح أن اهللا تعاىل رفعه إىل السماء        : (القرطيب القائل 

 .٣ ) وقاله الضحاك، وهو الصحيح عن ابن عباس،٢و اختيار الطربيوه، زيد 

إن اهللا رفـع  : وقال بعض أهل هذا القول إن الوفاة املذكورة يف اآلية معناها النوم ، وقـالوا              
’ #$!ª ®:  ، واستدلوا على ذلك بقوله تعاىل        ٤ يف حال النوم   عيسى ®ûuθtGtƒ }§àΡF{$# t⎦⎫ Ïm $ yγÏ?öθtΒ ©ÉL©9 $# uρ 

óΟs9 ôMßϑs? ’ Îû $ yγÏΒ$ oΨtΒ ( ÛÅ¡ôϑçŠsù ©ÉL©9 $# 4©|Ó s% $ pκö n= tæ |N öθyϑø9 $# ã≅ Å™öãƒuρ #“t÷z W{$# #’ n<Î) 9≅ y_r& ‘‡Κ |¡•Β 4 ¨β Î) ’ Îû šÏ9≡sŒ 

;M≈ tƒUψ 5Θöθs)Ïj9 šχρ ã©3 xtGtƒ ∩⊆⊄∪ 〈  ] ٤٢الزمر[ 

$ øŒÎ) tΑوقال آخرون إن املراد بقوله تعاىل        s% ª!$# #©|¤ŠÏè≈ tƒ ’ ÎoΤÎ) š‹Ïjù uθtGãΒ y7ãè Ïù# u‘ uρ ¥’ n<Î)      هـو مـا 
 األرض مـدة حيكـم فيهـا         ومكثه يف   بوقوعه يف آخر الزمان من نزول عيسى       أخرب النيب   
 مث يتوفاه اهللا بعدها كما يتوىف سائر الناس ، وقال أصحاب هذا القول إن يف اآلية تقـدمياً                   باإلسالم ، 

                                                   
 )٢/٤٦( ري ابن كثري تفس ١
 )٢٩١/ ٣( تفسري الطربي: انظر ٢
 )١٠٠/ ٤(اجلامع ألحكام القرآن ٣
 )٤٧/ ٢(تفسري ابن كثري: انظر ٤
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 ٥٣٥

 رفع إىل السماء ، مث بعد نزولـه يف آخـر            سىوتأخرياً ، واملراد إين رافعك ومتوفيك ، ألن عي        
  . ١الزمان يتوفاه اهللا كما يتوىف سائر الناس

 عاش بعد ذلك الكيد مدة على األرض مث تـويف           ويذهب بعض العلماء إىل أن عيسى       
 .٢بعدها كما يتوىف سائر الناس ، فيكون معىن الرفع يف اآلية هو رفع الروح ال اجلسد

 رفع إىل السماء جبسده وروحه ، وهو املتوافق مع          ال إن عيسى  والصحيح هو قول من ق    
öΝÎγÏ9 ®:  من أعدائه ، فقوله تعـاىل      عموم األدلة اليت تذكر جناة عيسى        öθs% uρ $ ¯ΡÎ) $ uΖ ù= tGs% yx‹Å¡pR ùQ $# ©|¤ŠÏã 

t⎦ø⌠$# zΝtƒó tΒ tΑθ ß™u‘ «!$# $ tΒ uρ çνθ è= tF s% $ tΒ uρ çνθ ç7n= |¹ ⎯ Å3≈ s9 uρ tµÎm7ä© öΝçλ m; 4 ¨β Î)uρ t⎦⎪ Ï%©!$# (#θàn= tG÷z $# Ïµ‹ Ïù ’ Å∀s9 7e7x© çµ÷Ζ ÏiΒ 4 $ tΒ Μ çλ m; ⎯ ÏµÎ/ 

ô⎯ ÏΒ AΟù= Ïæ ωÎ) tí$ t7Ïo?$# Çd⎯ ©à9 $# 4 $ tΒ uρ çνθ è= tF s% $ KΖŠ É)tƒ ∩⊇∈∠∪ ≅ t/ çµyè sù §‘ ª!$# Ïµø‹s9 Î) 4 tβ% x.uρ ª!$# # ¹“ƒÍ• tã $ \ΚŠ Å3 ym ∩⊇∈∇∪ 〈 ] ــساء : الن
 .جناه  منهم برفعه إليهتعاىل  ولكن اهللا  صلب املسيح يدل على أن اليهود أرادوا ]١٥٨ - ١٥٧

 يف برتول عيسى من األخبار  تواتر عن الرسول ومما يدل على رجحان هذا القول ما        
 :  قال النيب  أن أيب هريرة آخر الزمان ، ومن ذلك ما أخرجه البخاري يف صحيحه عن

  ، فيكسر الصليب ويقتل اخلرتير      دالًوالذي نفسي بيده ليوشكن أن يرتل فيكم ابن مرمي ع         ( 
 ويفيض املال حىت ال يقبله أحد ، حىت تكون السجدة الواحدة خرياً من الدنيا ومـا                  ، ويضع احلرب 

β ®: اقرؤوا إن شـئتم     : فيها ، مث يقول أبو هريرة      Î)uρ ô⎯ ÏiΒ È≅ ÷δr& É=≈ tGÅ3 ø9 $# ωÎ) ¨⎦s⎞ ÏΒ ÷σã‹s9 ⎯ ÏµÎ/ Ÿ≅ ö6s% ⎯ ÏµÏ?öθtΒ ( tΠöθtƒuρ 

Ïπyϑ≈ uŠÉ)ø9 $# ãβθä3 tƒ öΝÍκö n= tã # Y‰‹Íκy− ∩⊇∈®∪ 〈  ]٣] )١٥٩: النساء 

 لن ميـوت إال يف آخـر       وتدل هذه اآلية املذكورة يف حديث أيب هريرة على أن عيسى          
 .الزمان بعد نزوله إىل األرض وحكمه فيها ما شاء اهللا ، وأن اهللا تعاىل قد رفعه من هذه الدنيا حياً

 : آخر الزمانستعراض الروايات اليت جاء فيها  نزول عيسى  بعد ايقول الطربي يف ذلك

ومعلوم أنه لو كان قد أماته اهللا عز وجل مل يكن بالذي مييته ميتة أخرى فيجمـع عليـه                   ( 
 #$!ª ®: ميتتني ، ألن اهللا عز وجل إمنا أخرب عباده أنه خيلقهم مث مييتهم مث حيييهم كما قال جل ثنـاؤه                     

“Ï%©!$# öΝä3 s)n= s{ ¢ΟèO öΝä3 s% y— u‘ ¢ΟèO öΝà6çGŠÏϑãƒ ¢ΟèO öΝä3‹ ÍŠøt ä† ( ö≅ yδ ⎯ ÏΒ Νä3 Í← !% x.u à° ⎯ ¨Β ã≅ yè øtƒ ⎯ ÏΒ Νä3 Ï9≡sŒ ⎯ ÏiΒ &™ó©x« 4 

…çµoΨ≈ ysö7ß™ 4’ n?≈ yè s?uρ $ ¬Ηxå tβθä.Î ô³ ç„ ∩⊆⊃∪ 〈]  ٤)] ٤٠الروم 

 

 
                                                   

 )٤٦/ ٢(تفسري ابن كثري: انظر ١
 .وما بعدها) ٤٩(أمحد شليب ص: املسيحية: انظر ٢
 )٣٤٤٨( ، رقم احلديث أخرجه البخاري يف كتاب أحاديث األنبياء ، باب نزول عيسى ٣
 )٢٩١/ ٣(تفسري الطربي ٤
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 ٥٣٦

 :على من وقع شبه عيسى : املسألة الثانية
 ومل يصلب ولكن شبه للذين أرادوا املكر بـه           مل يقتل  أخربنا القرآن الكرمي أن عيسى      

 .أم قتلوه وصلبوه ، ومعىن ذلك أن الصلب والقتل وقعا على شخص آخر ألقي عليه الشبه

ولكن من هو هذا املصلوب ؟ هنا اختلفت روايات املفسرين يف حتديد هوية مـن صـلب                 
ة من صلب ، يف قـصص        ، وقد أورد الطربي روايات عدة  فيها حتديد هوي          عوضاً عن املسيح    

 على األرض ، وبعض رواياته تشبه كـثرياً       طويلة فيها تفاصيل ما وقع يف الليلة األخرية للمسيح          
ما ورد يف األناجيل خبصوص تلك الليلة ، وسأقتصر هنا على أهم ما ورد يف هذه الروايات خبصوص                  

 :هوية املصلوب 

ملصلوب أحد احلـواريني دون تعـيني        جاء يف إحدى الروايات اليت أوردها الطربي أن ا        ) ١
 حني شعر مبكر املاكرين واقترام من البيت الذي كان فيه ألقي الـشبه علـى                ذلك أن عيسى    

 .مجيع من يف البيت ، فانتدب املسيح أحدهم ليخرج إليهم ففعل فصلب عوضاً عن املسيح

بن كثري عن الطـربي      ، وقد ذكرها ا    ١ وهذه الرواية يرجحها الطربي يف مسألة إلقاء الشبه       
   ٢)هذا سياق غريب جداً: ( وقال

أورد الطربي رواية أخرى مل يذكر فيها اسم املصلوب ، وهي يف سياقها شبيهة مبـا يف                 )  ٢
 رفع حني أيت به إىل اخلشبة مث صلب مـن           األناجيل وإن كان فيها خلط كثري، ففيها أن عيسى          

ن باعه فقيل له أنه خنق نفسه فقال لو تاب لتـاب اهللا             شبه هلم ، وفيها أن املسيح بعد نزوله سأل عم         
 .٤)هذا سياق غريب جداً: ( ، قد أوردها ابن كثري عن الطربي وقال فيها أيضاً ٣عليه

وكـان  ) سـرجس (أورد الطربي رواية ثالثة فيها أن املصلوب أحد احلواريني ويسمى           ) ٣
ى عليه شبهه ويكون رفيق املـسيح يف        املسيح قد سأل أصحابه حني جاءت اجلموع يف طلبه أيهم يلق          

 .٥اجلنة فانتدب لذلك أحدهم، فكان هو املصلوب

 .٦سخريوطي أن املصلوب هو يهوذا اإلذكر الطربي رواية رابعة عن ابن إسحاق فيها) ٤

                                                   
 )١٦ – ١٥(والترجيح ص ) ٦/١٢( انظر تفسريه  ١
 )٤٥٠/ ٢(تفسري ابن كثري ٢
 )١٣/ ٦( تفسري الطربي ٣
 )٢/٤٥١(تفسري ابن كثري  ٤
 )١٥ – ٦/١٤( تفسري الطربي   ٥
 )١٥ – ٦/١٤( تفسري الطربي   ٦
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 ٥٣٧

أن من وقع عليه الشبه كان أحد احلواريني وذكـر قـصة            : وذكر ابن عطية قولني يف ذلك       
 اآلخر أن الشبه ألقي على رجل من اليهود جتسس ملن مكر باملسيح وأراد      انتداب املسيح هلم ، والقول    

 .١اإليقاع به فألقى اهللا الشبه عليه فأخذ وقتل

و يرى البقاعي وهو من املفسرين الذين هلم دراية بكتب النصارى أن املصلوب هو يهـوذا                
بقاعي بعد أن أورد روايـات      اإلسخريوطي، استناداً إىل ما ورد يف األناجيل األربعة نفسها، يقول ال          

 :األناجيل األربعة يف حادثة الصلب

انتهى ما أردته هنا من األناجيل من هذه القصة ، فقد بان لك أن أناجيلهم كلها اتفقـت                  (
على أن علمهم يف أمره انتهى إىل واحد وهو اإلسخريوطي ، وأما غريه من األعداء فلم يكن يعرفـه                   

إنه هو، وأن الوقت كان ليالً، وأن عيـسى نفـسه قـال             : ل بلسانه وأنه إمنا وضع يده عليه ومل يق      
، وأن تالميذه كلهم هربوا، فلم يكن هلم علم بعد ذلك مبا            "  هذه الليلة  كلكم تشكون يفّ  ": ألصحابه

ألن امللََـك   -اتفق يف أمره، وأن بطرس إمنا تبعه من بعيد ، وأن الذي دل عليه خنق نفسه، وأن الناقل                 
، وما يدري النسوة امللك مـن       ٢ إمنا هو نسوة كن عند القرب يف مدى بعيد         - األموات إنه قام من  : قال

 .غريه ، وحنو ذلك من األمور اليت ال تفيد غري الظن باجلهد

و أما اآليات اليت وقعت فعلى تقدير تسليمها ال يضرنا التصديق ا ، وتكون جلرأم علـى                 
أعطيت كل  :  ذلك قوله بعد اجتماعهم به بعد رفعه       اهللا بصلب من يظنونه املسيح ، ومن أحسن ما يف         

، فأثبت أن املعطي غريه، وهذا كله يصادق القرآن يف أم يف شك منه، ويـدل علـى أن                   ٣سلطان
إنه ألقـي   :  هو الذي دل عليه كما قال بعض العلماء        - إن صح أم صلبوا من ظنوه إياه       -املصلوب

 فالظاهر أم ملا مل يروه بعد ذلك ظنوا أنه خنق نفسه            إنه خنق نفسه،  : شبهه عليه، ويؤيد ذلك قوهلم    
 .٤)فجزموا به، واهللا أعلم

                                                   
 )٤٤٣/ ١(احملرر الوجيز  ١
 هن النسوة الاليت ذهنب لزيارة - كما يعتقد النصارى-مواتذكر أن أول من علم بقيامة املسيح من األيقصد بذلك الروايات اليت ت ٢

 اخلاص بعقيدة قيامة املسيح من األموات انظر تفصيل ذلك يف الفصل.  ، وكان علمهم بواسطة ملك كما تذكر الروايات اإلجنيليةالقرب
 .من هذا البحث) ٣٧٠(ص
قد سلمت  :( ١٧: ٢٨ناجيل من كالم منسوب إىل املسيح بعد قيامته املزعومة من األموات ، جاء يف مىت يشري إىل ما ورد يف األ ٣

  ).كل سلطة على السماء وعلى األرض
 -هــ   ١٤١٣(  القاهرة، الطبعة الثانيـة    -دار الكتاب اإلسالمي  : برهان الدين البقاعي، ط   : نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور      ٤

، وما ذهب إليه البقاعي يف قوله إن املصلوب هو من دل عليه ذهب إليه الدكتور منصور حسني يف كتابه          ) ٤٩٦ -٥/٤٩٥) (م١٩٩٢
 .احلقيقة بني املسيحية واإلسالم ، إذ رجح عن طريق روايات األناجيل نفسها أن املصلوب هو يهوذا اإلسخريوطي
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 ٥٣٨

نه ال يستطاع اجلزم  بقول منـها ؛ ألن اهللا           ء هذا االختالف حول شخص من صلب فإ       وإزا
 فيه وصف ذلك    تعاىل مل خيربنا بتفصيل ذلك يف الكتاب العزيز ، ومل يرد حديث صحيح عن النيب                

 مث أكد على القضية بأن من قالوا إم          ، عليه الشبه ، بل ذكر اهللا تعاىل القصة جمملة        وحتديد من ألقي    
öΝÏδÌøä3 ®:قتلوا املسيح وصلبوه مل يكونوا مستيقنني ، قال تعاىل         Î/ uρ öΝÎγÏ9 öθs% uρ 4’ n? tã zΟtƒötΒ $ ·Ζ≈ tF öκæ5 $ VϑŠ Ïàtã ∩⊇∈∉∪ 

öΝÎγÏ9 öθs% uρ $ ¯ΡÎ) $ uΖ ù= tGs% yx‹Å¡pR ùQ $# ©|¤ŠÏã t⎦ø⌠$# zΝtƒó tΒ tΑθ ß™u‘ «!$# $ tΒ uρ çνθ è= tF s% $ tΒ uρ çνθ ç7n= |¹ ⎯ Å3≈ s9 uρ tµÎm7ä© öΝçλ m; 4 ¨β Î)uρ t⎦⎪ Ï%©!$# 

(#θàn= tG÷z $# Ïµ‹ Ïù ’ Å∀s9 7e7x© çµ÷Ζ ÏiΒ 4 $ tΒ Μ çλ m; ⎯ ÏµÎ/ ô⎯ ÏΒ AΟù= Ïæ ωÎ) tí$ t7Ïo?$# Çd⎯ ©à9 $# 4 $ tΒ uρ çνθ è= tF s% $ KΖŠ É)tƒ ∩⊇∈∠∪ ≅ t/ çµyè sù §‘ ª!$# Ïµø‹s9 Î) 4 tβ% x.uρ 

ª!$# # ¹“ƒÍ• tã $ \ΚŠ Å3 ym ∩⊇∈∇∪ 〈 ]  ١٥٨ - ١٥٦: النساء[ 

 وتطهـريه   وعلى ذلك فإن اجلزم واليقني يكون مبا ذكره القرآن الكرمي من رفع املسيح              
 ، أما تعيني من هو الذي صلب فعلـم          من أعدائه ، ووقوع الشبه ملن اعتقدوا أم صلبوا املسيح         

 .ذلك عند اهللا

 وقـد   ،متحان اهللا عباده ملا له يف ذلك من احلكمة البالغـة اوهذا كله من  ( :يقول ابن كثري  
 الذي أنزله على رسـوله الكـرمي املؤيـد           ، أوضح اهللا األمر وجاله وبينه وأظهره يف القرآن العظيم        

 فقال تعاىل وهو أصدق القائلني ورب العاملني املطلع على           ، باملعجزات والبينات والدالئل الواضحات   
 وما مل يكن لو      ،  العامل مبا كان وما يكون      ، ئر والضمائر الذي يعلم السر يف السموات واألرض       السرا

$  : كان كيف يكون   tΒ uρ çνθ è= tF s% $ tΒ uρ çνθ ç7n= |¹ ⎯ Å3≈ s9 uρ tµÎm7ä© öΝçλ m;   وهلذا قـال    ،  شبهه فظنوه إياه   ا أي رأو     :
 ¨β Î)uρ t⎦⎪ Ï%©!$# (#θàn= tG÷z $# Ïµ‹ Ïù ’ Å∀s9 7e7x© çµ÷Ζ ÏiΒ 4 $ tΒ Μ çλ m; ⎯ ÏµÎ/ ô⎯ ÏΒ AΟù= Ïæ ωÎ) tí$ t7Ïo?$# Çd⎯ ©à9 $# 4         يعين بذلك من ادعى أنـه

كلهم يف شك من ذلك وحـرية وضـالل         ،  ل النصارى   اومن سلمه إليهم من جه    ،  قتله من اليهود    
$ :  وهلذا قال  وسعر tΒ uρ çνθ è= tF s% $ KΖŠ É)tƒ  ١) نيأي وما قتلوه متيقنني أنه هو بل شاكني متومه 

 

                                                   
  )٢/٤٤٩(تفسري ابن كثري ١
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 ٥٣٩

 هل عاد املسيح بعد رفعه؟: املسألة الثالثة
 قد عاد بعد أن رفع ، ومل        مل يرد يف القرآن وال يف السنة النبوية ما يدلنا على أن املسيح              

أقف يف روايات املفسرين ما يفيد ذلك إال يف رواية لدى الطربي شبيهة مبـا ورد يف األناجيـل يف                    
  .١قائه باحلواريني ، ورواية الطربي هذه فيها خلط كثريأحداث قيامة املسيح من األموات ول

جزم من هو ، إال      ، وإن كان ال ي     أن شبه املسيح ألقي على رجل ما      :  وهنا تربز قضية هي     
أن الشبه وقع ، فهل حصل بذلك لبس على احلواريني حىت اختلط عليهم األمر فيمن صـلب أهـو                   

 وهل يؤثر ذلك اللبس     عودة املسيح إليهم بعد رفعه؟       وهل كشف هلم ذلك اللبس ب      املسيح أم غريه ؟   
 إن مل يكشف هلم يف إميام  ومكانتهم؟

 قد عـاد  إن القرآن الكرمي والسنة النبوية مل يرد فيهما كما سبق ما يدل على أن املسيح       
 مرتبط بعقيـدة    إىل األرض بعد رفعه ، وما ورد لدى النصارى من روايات حول عودة املسيح               

 . اليت يهدمها لدى املسلمني نفي وقوع الصلب باملسيحالقيامة

 أن احلواريني    قد عاد بعد رفعه ليثبت أتباعه ، ذلك          ولكن إجنيل برنابا يورد أن املسيح       
وظنوا أن املصلوب كان املسيح وليس يهوذا ، وظل ذلك اعتقادهم حىت            ،  س عليهم ما حدث     بقد لُ 

هل سيبقى اللبس هكذا ويبقى     : ، وفيه أن برنابا سأله     ا حدث عاد إليهم املسيح بعد رفعه وأخربهم مب      
 فأخربه أن ذلك سيظل سائداً حىت يبعث النيب أمحد الـذي            ؟  الناس يظنون أن املسيح هو من صلب      

يا معلم ، أجيوز يل أن أسألك اآلن        : قال الذي يكتب   ( :سيبني للناس ما حدث ، جاء يف إجنيل برنابا        
 .سل ما شئت يا برنابا أجبك: مقيماً معنا؟ أجاب يسوعكما كان جيوز عندما كنت 

يا معلم إذا كان اهللا رحيماً فلماذا عذبنا ذا املقدار مبـا جعلنـا              : فقال حينئذ الذي يكتب   
نعتقد أنك كنت ميتاً؟ ولقد بكتك أمك حىت أشرفت على املوت ، ومسح اهللا أن يقع عليـك عـار                    

 ! قدوس اهللا؟القتل بني اللصوص على جبل اجلمجمة وأنت
صدقين يا برنابا إن اهللا يعاقب على كل خطيئة مهما كانت طفيفـة عقابـاً               : أجاب يسوع 

عظيماً ؛ ألن اهللا يغضب من اخلطيئة ، فلذلك ملا كانت أمي وتالميذي األمناء الذين كـانوا معـي                   
ر، حىت ال يعاقب عليـه      أحبوين قليالً حباً عاملياً أراد اهللا البر أن يعاقب على هذا احلب باحلزن احلاض             

بلهب اجلحيم ، فلما كان الناس قد دعوين اهللا وابن اهللا على أين كنت بريئاً يف العـامل، أراد اهللا أن                     
يهزأ الناس يب يف هذا العامل مبوت يهوذا ، معتقدين أنين أنا الذي مت على الـصليب لكـيال ـزأ                     

                                                   
 )١٣/ ٦( تفسري الطربي:  انظر ١
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 ٥٤٠

 حممد رسول اهللا ، الذي مىت جاء كشف هذا          الشياطني يب يف يوم الدينونة ، وسيبقى هذا إىل أن يأيت          
 .اخلداع للذين يؤمنون بشريعة اهللا 

إنك لعادل أيها الرب إهلنا؛ ألن لك وحدك اإلكرام واجملـد           : وبعد أن تكلم يسوع ذا قال     
 .١)بدون اية

 هو من سيكشف اللبس القائم خبصوص       وهذا املعىن الذي ورد لدى برنابا من أن حممداً          
، بل ذكر بعضهم  أن اإلسالم مل يزل طامساً منذ            ن إلقاء الشبه قد ذكره بعض املفسرين      ما حدث م  
 .٢ حىت بعث حممد رفع املسيح 

وقد أسلفت القول حول ما ورد يف إجنيل برنابا حول هذه القضية ، فذكرت أنه لو صح ما                  
 ، وبرنابا نفسه قد ذكـر  مد ورد يف هذا اإلجنيل ملا بقي األمر ملتبساً من وقوع احلادثة إىل بعثة حم    

 ٣ قد طلب منه تدوين اإلجنيل وما حدث ليهوذا يف أحداث الـصلب            يف موضع آخر أن املسيح    
 :ليتبني احلق ويزول اخنداع املؤمنني ، جاء يف إجنيل برنابا

يا برنابا عليك أن تكتب إجنيلي حتماً، وما حدث         :  والتفت يسوع إىل الذي يكتب وقال      (
؛ ليزول اخنداع املؤمنني ويصدق كـل        ، واكتب أيضاً ما حل بيهوذا      جودي يف العامل  يف شأين مدة و   

 .أحد احلق
ا حـدث   إين لفاعل ذلك إن شاء اهللا يا معلم، ولكن ال أعلم م           : حينئذ أجاب الذي يكتب   

ههنا يوحنا وبطرس، اللذان قد عاينا كل شيء، فهمـا         : أجاب يسوع ليهوذا؛ ألين مل أر كل شيء ،        
 .٤)بكل ما حدثخيربانك 

 مل يرجع إىل األرض بعد      ويف مقابل ذلك هناك من علماء املسلمني من جيزم بأن املسيح          
 إىل اختالف النصارى يف قتل املسيح       الذي يستند يف جزمه    شيخ اإلسالم ابن تيمية       ، ومن هؤالء   رفعه

ى أنـه قـام مـن        وأن الذي يعتقد النصار    فأوىل من ذلك اختالفهم يف عودته بعد الرفع ،        ،  وصلبه  
وحينئذ فليس عند النصارى خـرب عمـن    : (  شيخ اإلسالم     يقول األموات إمنا هو شيطان متثل هلم ،      

أنا املـسيح  وذاك     : يصدقونه بأنه صلب لكن عمدم على ذلك الشخص الذي جاء بعد أيام وقال            
أنـا  :  ، ويقـول   شيطان، وهم يعترفون بأن الشياطني كثرياً ما جتيء ويدعي أحدهم أنه نيب أو صاحل             

فالن النيب أو الصاحل ويكون شيطاناً، ويف ذلك حكايات متعددة، مثل حكاية الراهب الذي جـاءه                

                                                   
 .من هذا البحث) ٢٦٥( ، وقد سبق إيراد هذا النص ص٢١  - ١٢: ٢٢٠برنابا ١
 )١٠١/ ٤(انظر تفسري القرطيب ٢
 )٢٦٦(انظر ما سبق ص ٣
 ٥ -١: ٢٢١برنابا  ٤
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 ٥٤١

أنت قد بلغت الرسالة وحنن نعمل      : أنا املسيح جئت ألهديك ، فعرف أنه الشيطان فقال        : جاءٍٍ وقال   
 .ا ، فإن جئت اليوم بشيء خيالف ذلك مل نقبل منك

 ¨β: اليهود علم بأن املسيح صلب كما قال تعاىل       فليس عند النصارى و    Î)uρ t⎦⎪ Ï%©!$# (#θàn= tG÷z $# Ïµ‹ Ïù 

’ Å∀s9 7e7x© çµ÷Ζ ÏiΒ 4 $ tΒ Μ çλ m; ⎯ ÏµÎ/ ô⎯ ÏΒ AΟù= Ïæ ωÎ) tí$ t7Ïo?$# Çd⎯ ©à9 $#   ]وقولـه ] ... ١٥٧: النساء : ¨β Î)uρ t⎦⎪ Ï%©!$# (#θàn= tG÷z $# 

Ïµ‹ Ïù ’ Å∀s9 7e7x© çµ÷Ζ ÏiΒ 4  يهود وقيل النصارى ، واآلية تعم الطائفتني، وقولـه        هم ال :  قيل : ’ Å∀s9 7e7x© çµ÷Ζ ÏiΒ 4  

من قتله، وقيل منه هل صلب أم ال ، كما اختلفوا فيه فقالت اليهود هو ساحر، وقالت النصارى               : قيل
$ : إنه إله ، فاليهود والنصارى اختلفوا هل صلب أم ال ، وهم يف شك من ذلك                tΒ Μ çλ m; ⎯ ÏµÎ/ ô⎯ ÏΒ AΟù= Ïæ  
 .١)فإذا كان هذا يف الصلب فكيف يف الذي جاء بعد الرفع وقال إنه هو املسيح؟ 

ويذكر ابن تيمية بعد ذلك أن من اعتقد من احلواريني بأن عيسى جاء بعد الرفع وكلمه فهو                 
كمن يأتيه الشيطان ويتحدث إليه ، فإن ذلك ال يقدح يف إميانه وال يعترب كفـراً وإن كـان غلطـاً                      

وكذلك اعتقاد من اعتقد منهم أنه جاء بعد الرفع وكلمهم هو، مثل اعتقاد كثري من مشايخ                : ( ليقو
، بل هذا كان يعتقده من هو من أكثر           جاءهم يف اليقظة فإم ال يكفرون بذلك       املسلمني أن النيب    

تيه من يظـن أنـه      الناس اتباعاً للسنة واتباعاً له ، وكان يف الزهد والعبادة أعظم من غريه ، وكان يأ               
رسول اهللا ، فهذا غلط ال يوجب كفره ، فكذلك ظن من ظن من احلواريني أن ذلك هو املـسيح ال                     

 .٢)يوجب خروجهم عن اإلميان باملسيح ، وال يقدح فيما نقلوه عنه

 مل يرتل بعد رفعه أبداً وأن من جاء بعـد           مما سبق يتبني أن ابن تيمية جيزم بأن املسيح          
 .ملسيح إمنا كان شيطاناًذلك وقال إنه ا

 إىل األرض بعد رفعه ليس هناك دليل على إثباـا وال            و أقول إن قضية عودة املسيح       
 .على نفيها

 وإن صح ما ذكـره      –فإن كانت التعمية واللبس قد وقعا على احلواريني بسبب إلقاء الشبه            
ذلك حيدث بلبلة شـديدة      أو مل يكن احلواريون حاضرين حادثة الرفع فإن          -برنابا عن حدوث ذلك   

، وال يستبعد أن يكون ذلك قد       رمبا احتاج احلواريون معها أن يرتل املسيح ثانية ليبني هلم ما حدث             
 .وقع

نفيه ، وموقف العلماء مما بني يـدي         على   نعم ليس مثة دليل إلثباته فكذلك ليس هناك دليل        
 :أهل الكتاب على ثالثة أضرب

                                                   
 )١٠٨ -١٠٧/ ١٣(جمموع الفتاوى  ١
 )١٣/١٠٩(جمموع الفتاوى ٢
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 ٥٤٢

 صريح القرآن والسنة من حنو ادعائهم املسيح ابناً هللا تعاىل              ما يرد مطلقاً ، وهو ما خالف       -
 .أو اعتقادهم بأن اهللا ثالث ثالثة

 . ما يقبل مطلقاً ، وهو ما وافق صريح الكتاب والسنة-

 ما ال يرد وال يقبل مطلقاً ، وهو ما يتعلق باألخبار اليت ليس لدينا ما يوافقهـا وال مـا                     -
 .يعارضها

 من النوع الثالث ، فليس هناك ما مينع نزوله بعد           - يف رأيي    –عد رفعه   وخرب نزول املسيح ب   
 .رفعه ، فإن كان رفعه من اهللا تعاىل آية فإنه ال ميتنع أن تكون آية أخرى فيعود بعد رفعه ليثبت أتباعه

 .مكررة أن ذلك ال دليل عليه ولكنه ال ميتنع لذاته

 

* * * * * * * * * * 
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 ٥٤٣

 :اعتقاد الصلب وأثره يف إميان احلواريني:ةاملسألة الرابع
 صلب وقتل    يرى شيخ اإلسالم ابن تيمية أن احلواريني لو كانوا قد اعتقدوا أن املسيح              

مل يكن ذلك ليؤثر يف إميام ؛ ألن الصلب ال يعدو كونه وسيلة قتل ، وقتل النيب ال يقدح يف رسالته                      
قد أخرب اهللا تعاىل أن كثرياً من النبيني قتلوا ، وكان مـن             وال يؤثر يف نفوس الراسخني من أتباعه ، ف        

 .دأب بين إسرائيل قتل أنبيائهم 

 حني رفعه ، ومن     واهللا سبحانه وتعاىل قد أخربنا أن إلقاء الشبه وقع فعالً يف أمر املسيح              
  . ومل يكن كذلكلوازم إلقاء الشبه حدوث اللبس حىت إنه مبوجبه قتل اليهود من ظنوه عيسى 

هل يقدح اعتقاد الصلب يف إميـان       : يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية وقد أورد السؤال القائل        
 :احلواريني؟ فقدم للرد مبقدمة حول ما جيب تلقيه عن أتباع األنبياء فقال

فإذا كان احلواريون قد اعتقدوا أن املسيح صلب ، وأنه أتاهم بعد أيام ، وهـم                : فإن قيل   ( 
 .ح اإلجنيل والدين فقد دخلت الشبهةالذين نقلوا عن املسي

احلواريون وكل من نقل عن األنبياء إمنا جيب أن يقبل منهم ما نقلوه عن األنبياء ، فإن                 : قيل
احلجة يف كالم األنبياء ، وما سوى ذلك فموقوف على احلجة إن كان حقاً قبل وإال رد ، وهلذا كان                    

جيب قبوله ، ال سيما املتواتر كالقرآن وكثري مـن           من القرآن واحلديث     ما نقله الصحابة عن النيب      
 .١)السنن ، وأما ما قالوه فما أمجعوا عليه فإمجاعهم معصوم ، وما تنازعوا  فيه رد إىل اهللا والرسول

والنصارى ليسوا متفقني على صـلب      : (مث أورد اختالف النصارى يف هوية املصلوب فقال       
لذي صلب إمنا صلبه اليهود ، ومل يكن أحد من أصحاب           املسيح ، ومل يشهد أحد منهم صلبه ، فإن ا         

إـم  :  وأولئك اليهود الذين صلبوه قد اشتبه عليهم املصلوب باملسيح ، وقد قيـل             ٢املسيح حاضراً   
عرفوا أنه ليس هو املسيح ، ولكنهم كذبوا وشبهوا على الناس ، واألول هو املشهور وعليه مجهـور                  

 .٣)ى خرب عمن يصدقونه بأنه صلبالناس ، وحينئذ فليس عند النصار

إذا كـان   : فـإن قيـل   : ( وختم أخرياً بأن اعتقاد الصلب ال يقدح يف إميان احلواريني فقال          
≅ã ®: احلواريون الذين أدركوه قد حصل هذا يف إميام فأين املؤمنون به الذين قال فـيهم               Ïã% y` uρ t⎦⎪ Ï%©!$# 

x8θ ãè t7¨?$# s− öθsù š⎥⎪ Ï%©!$# (# ÿρãxx. 4’ n<Î) ÏΘöθtƒ Ïπyϑ≈ uŠÉ)ø9 $ ® :وقوله ] ٥٥: آل عمران  [  〉  ) #$ tΡô‰−ƒr'sù t⎦⎪ Ï%©!$# (#θãΖ tΒ# u™ 4’ n? tã 

öΝÏδÍiρß‰tã (#θßst7ô¹r'sù t⎦⎪ ÌÎγ≈ sß ∩⊇⊆∪ 〈 ]ظن من ظن منهم أنه صلب ال يقدح يف إميانـه            : قيل] ١٤: الصف

                                                   
 )١٠٨/ ١٣( جمموع الفتاوى ١
  )٣٤٧( بطرس تبع املصلوب و شاهد ما حدث من بعيد ، انظر ما سبق صجيزم ابن تيمية بذلك ويف األناجيل أن ٢
 )١٠٨/ ١٣(جمموع الفتاوى ٣
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 ٥٤٤

ورسوله ، وكلمته اليت ألقاها إىل مرمي       إذا كان مل حيرف ما جاء به املسيح ، بل هو مقر بأنه عبد اهللا                
وروح منه ، فاعتقاده بعد هذا أنه صلب ال يقدح يف إميانه ، فإن هذا اعتقاد موته على وجه معـني                      
وغاية الصلب أن يكون قتالً له ، وقتل النيب ال يقدح يف نبوته وقد قتل بنو إسرائيل كثرياً من األنبياء                    

⎪Éi⎦ ®: وقال تعاىل  r'x.uρ ⎯ ÏiΒ %c©É< ¯Ρ Ÿ≅ tG≈ s% …çµyè tΒ tβθ•‹În/ Í‘ × ÏWx. 〈...    وقال تعـاىل    ] ١٤٦: آل عمران   [  اآلية ، :   
® $ tΒ uρ î‰£ϑpt èΧ ωÎ) ×Αθ ß™u‘ ô‰s% ôMn= yz ⎯ ÏΒ Ï&Î#ö7s% ã≅ ß™”9 $# 4 ⎦'⎪ Î* sù r& |N$ ¨Β ÷ρr& Ÿ≅ ÏF è% ÷Λä⎢ö6n= s)Ρ$# #’ n? tã öΝä3 Î6≈ s)ôãr& 4 〈     ]عمران آل :

١] )١٤٤. 

 ما كان ليؤثر يف إميام ، وال حيـط         - لو وقع من احلواريني    – فإن اعتقاد الصلب     وعلى هذا 
 . على من صلبمن قدرهم بسبب الشبهة اليت وقعت من إلقاء شبه عيسى

ويتبني من كل ذلك أن قضية الصلب كما هي مذكورة لـدى النـصارى واعتقـادهم أن                 
 دلت آياته بوضوح على أن عيسى        قد دحضت بصريح القرآن الكرمي الذي      املصلوب هو عيسى  

م فعلوا ذلك ومل يفعلوهمل يقتل ومل يصلب ، ولكن شبه للذين أرادوا قتله  أ . 

وإذا ثبت ذلك فإن قضية قيامة املسيح من األموات تابعة لقضية الصلب يف هـذه املـسألة                  
قول بقيامته مـن     بل رفع إىل السماء جبسده وروحه ، فال ميكن ال          فحيث مل يقع الصلب باملسيح    

األموات كما يعتقد النصارى ، وقد سبق تفصيل الروايات اليت أوردها العهـد اجلديـد خبـصوص                 
موضوع القيامة وظهر ما فيها من اختالف واضطراب جزم معه نقاد النصارى أنفسهم بتهافت هذه               

 .٢املسألة وعدم وجود دليل قوي يثبت وقوعها ويقوي أساسها

                                                   
  )١٠٩ -١٠٨/ ١٣(جمموع الفتاوى  ١
 .من هذا البحث) ٣٧٠( انظر تفاصيل ذلك يف الفصل اخلاص بقيامة املسيح من األموات لدى النصارى ص ٢
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 ٥٤٥

 
 
 

 املبحث الرابع
 يف مما �سب إىل احلواريني ف اإلسالم موق

 عاملية دعوة املسيح
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 ٥٤٦

 مما نسب إىل احلوارينيموقف اإلسالم 
 عاملية دعوة املسيح  يف

 

 كـان   اً  دمن حم  أل  جاء بوصفه رسالة عاملية للناس أمجع ،       إىل البشرية حني جاء اإلسالم    
 عن نبيه حممد     قال تعاىل  البشرية مجعاء ،   إىل   ن تكون رسالته عامة   أفناسب   واملرسلني ،    نبياء  خامت األ 
:  ® !$ tΒ uρ y7≈ oΨù= y™ö‘ r& ωÎ) Zπ©ù !$ Ÿ2 Ä¨$ ¨Ψ= Ïj9 # Z Ï±o0 # \ƒÉ‹tΡuρ £⎯ Å3≈ s9 uρ u sYò2 r& Ä¨$ ¨Ζ9 $# Ÿω šχθ ßϑn= ôè tƒ ∩⊄∇∪ 〈 ] ــبأ : س
٢٨ [  

ألقوام معينني بعث فـيهم أنبيـاء       أما ما قبل اإلسالم من رساالت فقد خصصها اهللا تعاىل           
 : ، قال تعاىلالً يبلغوم تلك الرساالت ورس

® ô‰s)s9 uρ $ uΖ ù= y™ö‘ r& ⎯ ÏΒ y7Î= ö6s% ¸ξß™â‘ 4’ n<Î) öΝÎγÏΒ öθs% Οèδρ â™!$ yfsù ÏM≈ uΖ Éit7ø9 $$ Î/ $ uΖ ôϑs)tFΡ$$ sù z⎯ ÏΒ t⎦⎪ Ï%©!$# (#θãΒ tô_r& ( 

šχ% x.uρ $ ˆ)ym $ oΨø‹n= tã ç óÇnΣ t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σßϑø9  ]٤٧: الروم [ 〉 ∪∠⊇∩ #$

 ، اليت جاء ا من عند اهللا إىل بين إسرائيل خاصـة              ت رسالة عيسى    ومن تلك الرساال  
 كان آخر أنبياء بين إسرائيل      عيسى   ، ف  ن التوراة شريعة موسى     وجاء مصدقاً ملا بني يديه م     

 :كما قال تعاىل ،الذين جاءوا مجيعاً مصدقني لرسالة التوراة

® !$ ¯ΡÎ) $uΖ ø9 t“Ρr& sπ1u‘ öθ−G9 $# $ pκ Ïù “W‰èδ Ö‘θçΡuρ 4 ãΝä3 øt s† $ pκÍ5 šχθ –ŠÎ; ¨Ψ9 $# t⎦⎪ Ï%©!$# (#θßϑn= ó™r& t⎦⎪ Ï%©#Ï9 (#ρßŠ$ yδ tβθ–ŠÏΨ≈ −/ §9 $# uρ 

â‘$ t6ômF{$# uρ $ yϑÎ/ (#θÝàÏósçGó™$# ⎯ ÏΒ É=≈ tF Ï. «!$# (#θçΡ% Ÿ2 uρ Ïµø‹n= tã u™!# y‰pκà− 4 Ÿξsù (# âθt±÷‚ s? }¨$ ¨Ψ9 $# Èβ öθt±÷z $# uρ Ÿωuρ (#ρç tIô± n@ 

©ÉL≈ tƒ$ t↔ Î/ $ YΨyϑrO WξŠ Î= s% 4 ⎯ tΒ uρ óΟ©9 Οä3 øt s† !$ yϑÎ/ tΑ t“Ρr& ª!$# y7Í×¯≈ s9 'ρé'sù ãΝèδ tβρ ãÏ≈ s3 ø9  ]٤٤: املائدة[   〉 ∪⊇⊇∩ #$

  ببين إسرائيل   وقد أخرب اهللا تعاىل يف غري موضع من كتابه عن خصوصية رسالة عيسى              
 .١وتصديقها لرسالة التوراة ، كما تقدم سابقاً

 :انه وتعاىلمن تلك اآليات قول اهللا سبحو

® øŒÎ)uρ tΑ$ s% ©|¤ŠÏã ß⎦ø⌠$# zΝtƒó tΒ û©Í_t6≈ tƒ Ÿ≅ƒÏ™ℜ u ó  Î) ’ ÎoΤÎ) ãΑθ ß™u‘ «!$# / ä3 ø‹s9 Î) $]% Ïd‰|Á•Β $ yϑÏj9 t⎦÷⎫ t/ £“y‰ tƒ z⎯ ÏΒ Ïπ1u‘ öθ−G9 $# 

# MÅe³ t6ãΒ uρ 5Αθ ß™tÎ/ ’ ÎA ù'tƒ .⎯ ÏΒ “Ï‰÷è t/ ÿ…çµèÿôœ $# ß‰uΗ÷q r& ( $ ¬Ηs>sù Νèδu™!% y` ÏM≈ oΨÉit6ø9 $$ Î/ (#θä9$ s% # x‹≈ yδ ÖósÅ™ ×⎦⎫ Î7•Β ∩∉∪ 〈]٦: الصف[ 

 كانت   ما يدل على أن كل رسالة نيب قبل رسالة نبينا حممد              أحاديث النيب    وورد من 
 . متيزت بعمومها إىل الناس كافةيب وأن رسالته خاصة بقوم ذلك الن

                                                   
 .من هذا البحث) ٥١(انظر تفصيل ذلك ص ١
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 ٥٤٧

  شـهر  نصرت بالرعب مسرية      : أعطيت مخسا مل يعطهن أحد من األنبياء قبلي        ( :يقول  
  وأحلت يل الغنائم     ، وأميا رجل من أميت أدركته الصالة فليصل      ،    وطهوراً وجعلت يل األرض مسجداً   

   .١) وأعطيت الشفاعة ،وكان النيب يبعث إىل قومه خاصة وبعثت إىل الناس كافة 

ل مىت جنـد قـول       يف األناجيل املعتربة لدى النصارى جند ما يدل على هذا املعىن ففي إجني             و
 .٢)ما أرسلت إال إىل اخلراف الضالة، إىل بيت إسرائيل: ( يح املس

 حني بعث حوارييه للدعوة حذرهم من التوجه إىل مدن غـري            وفيها كذلك أن املسيح   
 : اليهود ، جاء يف إجنيل مىت منسوباً إىل املسيح 

 اخلـراف    بل اذهبوا بـاألحرى إىل     ٣ال تسلكوا طريقاً إىل األمم وال تدخلوا مدينة سامرية        ( 
 .٤)الضالة إىل بيت إسرائيل

 وخصوصيتها ببين إسرائيل مـن نـصوص        وقد تقدم تفصيل الكالم عن دعوة عيسى        
 ال   أن املـسيح     القرآن الكرمي ، كما تقدم عرض بعض أقوال نقاد النصارى وتأكيدهم علـى            

لى هذا النهج ومل  ، وقد درج حواريوه من بعده ع٥سرائيلبين إيتصور عنه قط أنه قد جاء لدعوة غري 
 .٦حييدوا عنه

 مل يدعوا إىل عاملية رسالة املـسيح ، ألـم            أن حواريي عيسى     فإذا حتقق ذلك علم     
ما من نيب بعثه اهللا يف أمة قبلي        ( :  عن النيب     كما تقدم يف احلديث    مستنون بسنة نبيهم عيسى     

 كان مـن     ، وعيسى    ٧ )رهإال كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأم          
 بدعوة األمم ، وال بتعميم      أمره وهديه أنه جاء برسالته إىل بين إسرائيل خاصة ، وهو مل يأمر حوارييه             

 .رسالته يف العامل أمجع

وبالرغم من وضوح آيات القرآن الكرمي ، ونصوص السنة النبوية حول هذه القـضية فـإن                
كروا بعض ما أورده النصارى حول عاملية دعوة املسيح         بعض املؤرخني واملفسرين من املسلمني قد ذ      

هو ما سأعرض ملناقشته فيما يلي ، و. 

 
                                                   

 )٤٣٨(، حديث رقم )جعلت يل األرض مسجداً وطهوراً  : (جه البخاري  يف كتاب الصالة ، باب قول النيب أخر ١
 ٢٤: ١٥مىت ٢
 )١(هامش ) ١٦٠( حوارييه من دخول مدن السامريني ، انظر صتقدم الكالم عن سبب ي املسيح  ٣
 ٦ : ١٠مىت  ٤
يد اعتناقها من غري بين إسرائيل ، بل املقصود جعل تلك الدعوة رسالة              كانت ممنوعة عمن ير    وليس معىن ذلك أن دعوة عيسى        ٥

 وأنه أمر حوارييه أن ينطلقوا لتبشري األمم كلها ، بينما احلق الذي أخربنـا بـه                 عامة إىل األمم كلها ونسبة قول ذلك إىل عيسى          
صة بأقوامهم ، مث اقتضت حكمـة اهللا أن يكـون            كانت لبين إسرائيل كسابقاا من دعوات األنبياء اخلا        اإلسالم أن دعوة عيسى   

 .اإلسالم هو الدين اخلامت الذي مشل بدعوته العاملني
 .من كالم شارل جنيرب حول هذه النقطة) ٤٢٤( انظر ما تقدم ص  ٦
 )٤٥٨( تقدم خترجيه ص ٧
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 ٥٤٨

  من عاملية الدعوةموقف بعض املسلمني
يـه إىل    حواري رين واملؤرخني املسلمني روايات ذُكر فيها بعث املسيح         املفسأورد بعض   

 .األرجاء لتبليغ الرسالة 

، ويف بعـضها أن     ق حوارييـه للـدعوة يف األرض         فر ك الروايات أن املسيح     ويف تل 
 .  يف األرض للدعوة  احلواريني تفرقوا بعد رفع املسيح

القلقشندي ، الذي ذكر أمساء احلواريني واألماكن الـيت         : ومن املؤرخني الذين ذكروا ذلك      
 .١ هو من فرقهم بنفسه يف أقطار األرض للبشارةذهبوا إليها ، وذكر أن املسيح 

فسرين من ذهب إىل مثل ذلك ، فأورد أبو حيان يف البحر احملـيط أمسـاء بعـض                  ومن امل 
 .٢احلواريني مع األماكن اليت بشروا فيها

وأورد الطربي يف تارخيه أمساء بعض احلواريني وقال إن املسيح هو من فـرقهم يف األرجـاء                  
 ٣، فطـرس   ألرض بعـدهم  وكان ممن وجه من احلواريني واألتباع الذين كانوا يف ا         : ( يقول الطربي 

نـدراييس ومـشى إىل    إىل رومية، وأاحلواري ومعه بولس، وكان من األتباع ومل يكن من احلواريني         
 هلها الناس، وهي فيما نرى لألساود، وتوماس إىل أرض بابل من أرض املـشرق             أاألرض اليت يأكل    

صحاب الكهف، ويعقوبس    قرية أ  ٤، وحينس إىل دفسوس     وهي أفريقية  وفيلبس إىل القريوان وقرطاجنة   
 إىل العرابية وهي أرض احلجاز، وسـيمن إىل أرض          ٥إىل أورشليم وهي إيليا بيت املقدس، وابن تلما       

 .٦)ر دون أفريقيةالربب

وهذا الذي يذكره بعض املؤرخني واملفسرين من انتشار احلواريني يف األرض بأنفـسهم أو              
ورد يف القرآن الكرمي ، و ما ورد عن املسيح           خيالف ما    - كما يقول من قاله    – هلم   بأمر املسيح   

 .يف األناجيل ، بل وخيالف الواقع التارخيي ، ومكانة احلواريني كأتباع نيب مرسل

                                                   
 )٩١ -٩٠/ ٦(صبح األعشى: انظر ١
 )٢٦٤/ ٨(البحر احمليط : انظر  ٢
 .هو بطرس ٣
 )١٨٥( فسس وقد سبقت ترمجتها صدفسوس هي أ ٤
 .يريد به برثلماوس ٥
 .من هذا البحث ) ٧٤(، وراجع ضبط األمساء ص) ٢٤/ ١ (تاريخ األمم وامللوك للطربي ٦
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 ٥٤٩

 : خمالفته لصريح القرآن والسنة/أوالً
$øŒÎ)uρ tΑ ®:  أنه كان رسوالً إىل بين إسرائيل ىل أخرب عن عيسى فإن اهللا تعا s% ©|¤ŠÏã ß⎦ø⌠$# 

zΝtƒó tΒ û©Í_t6≈ tƒ Ÿ≅ƒÏ™ℜ u ó  Î) ’ ÎoΤÎ) ãΑθ ß™u‘ «!$# / ä3 ø‹s9 Î) $]% Ïd‰|Á•Β $yϑÏj9 t⎦÷⎫ t/ £“y‰tƒ z⎯ ÏΒ Ïπ1u‘ öθ−G9 $# # MÅe³ t6ãΒ uρ 5Αθ ß™tÎ/ ’ ÎA ù'tƒ .⎯ ÏΒ “Ï‰÷è t/ 

ÿ…çµèÿôœ $# ß‰uΗ÷q r& ( $ ¬Ηs>sù Νèδu™!% y` ÏM≈ oΨÉit6ø9 $$ Î/ (#θä9$ s% # x‹≈ yδ ÖósÅ™ ×⎦⎫ Î7•Β ∩∉∪ 〈 ]٦: الصف[  

 ذلك ، فكيف يسوغ القول بأنه خالف هذا         كان اهللا تعاىل قد أخرب عن نبيه عيسى        فإذا
 ! وأخربهم بعموم رسالته إىل األمم كلها؟األمر الواضح وأرسل حوارييه إىل تلك األحناء

 من خصوصية رسالة كل نيب إىل قومه وأنه فضل عليهم           وخيالف كذلك ما أخرب النيب      
 . مل حيد عما أخربنا به رسولنا بالضرورة أن عيسى ، وهذا يعين ١بعموم رسالته

 
 :خمالفته لبعض ما ورد يف األناجيل /ثانياً

مل بين إسرائيل خاصة ، وأنه       أخرب يف األناجيل أنه ما بعث إال إىل           أن املسيح    فقد تقدم 
إىل العامل أمجع بعد    يبعث تالميذه إال إىل مدن إسرائيل ، أما ما ورد عنه يف األناجيل مما يفيد بعثه هلم                  

 .٢قيامته من األموات فقد مر أن نقاد النصارى أنفسهم ال يسلمون ذا الزعم

وما ذكره مؤرخونا مفصالً يف أمر بعثة كل حواري إىل جهة سواء أكان ذلـك يف حيـاة                  
 النـصارى أنفـسهم      نقلوه عن النصارى ، ولكـن      أم بعد رفعه فال شك أم       على األرض   املسيح  

 .٣ الوثوق به الذي ال ميكنتقليدال هي من قبيل مثل هذه الروايات يذكرون أن

 

 :خمالفته للواقع التارخيي/ ثالثاً
كروها  قد وصلت إىل تلك األرجاء اليت ذ       فإن ما ذكره املفسرون يعين أن رسالة املسيح         

  . وهذا ما خيالف التاريخ ، أي يف وقت مبكر جداً يف حياة املسيح 

   م              فإنه إما يعين أم ذهبوا إىل تلك األرجاء طواعية ببعث املسيح هلم أو باجتهادهم ، وإما أ
  .ذهبوا إىل هناك مضطرين بسبب ما وقع عليهم من اضطهاد ، وعلى كال الفرضني فإنه ال يستقيم

                                                   
 )٥٣٧( كما تقدم يف احلديث ص  ١
 ١٥: ١٦مـرقس ) ها باإلجنيل اذهبوا إىل العامل أمجع وبشروا اخلليقة كل      : ( من ذلك ما ورد يف خامتة إجنيل مرقس منسوباً إىل املسيح             ٢

 )١(هامش) ٣٨٠(انظر ص. وهذه اخلامتة انتقدها النقاد بأا مضافة إىل إجنيل مرقس
 وهي تقريباً املدن اليت ذكرها      –انظر ما يتعلق بذلك يف تراجم احلواريني ففي اية كل ترمجة ذكرت املدن اليت ذكر أم بشروا فيها                    ٣

 .قبيل التقليد الذي ال يعتمده النصارى كمصدر موثوق وذكرت هناك أن ذلك من -مؤرخونا

http://kotob.has.it



 ٥٥٠

أما الفرض األول وهو أم ذهبوا بأمر املسيح هلم أو باجتهادهم فإين مل أقف على من قال إن    
 عـن أرض    ١ قد وصلت يف عهده أو يف عهد حوارييه إىل تلك النقاط البعيـدة              حرسالة املسي 

 .- مهد رسالة عيسى –فلسطني 

م ذهبوا إىل هناك بسبب ما وقع عليهم مـن اضـطهاد ، فـإن     أوعلى الفرض الثاين وهو     
و مـا   ن ه املؤرخني يقولون إن أول اضطهاد عام وقع على النصارى تشتتوا بسببه وقتل منهم الكثريو             

  وبولس ، ويقال إن مقتل بطرس    ٣م  ٦٨مرباطور روما وكان ذلك يف عام        إ ٢وقع عليهم يف عهد نريون    
 .٤كان إبان هذا االضطهاد

وعلى ذلك فال يصح أن الرسالة قد انتشرت قبل هذا التاريخ إذا كان احلواريون مل يربحـوا                 
 إن صـح  – الذي انتشروا فيه وال بعد رفعه  إىل ذلك التاريخ    أرض فلسطني ال يف عهد املسيح       

 . بسبب االضطهاد–ذلك 

 
 :خمالفته ملكانة احلواريني: رابعاً

 وأخذوا ينشرون رسالته     انتشروا بعد املسيح      قد إذا أخذنا بالفرض القائل إن احلواريني     
 : فإن هذا ال خيرج عن أحد فرضني ،بني األقوام

 أصلها عاملية ، وأن إبالغها واجب        يف  إما أم قاموا بذلك معتقدين أن رسالة املسيح         
 .ال على االعتقاد السابقأم قاموا بذلك عليهم إىل أهل األرض قاطبة ، وإما 

أم قاموا بذلك امتثاالً ألمر املسيح هلم بتعميم الـدعوة           : والفرض األول ال خيرج عن أمرين     
  .أو اجتهاداً منهم يف ذلك

 ، وأما أن يكونوا قد قاموا بذلك مـن لـدن            ٥طالنهأما أمر املسيح هلم بذلك فقد تقدم ب       ف 
أم يستنون بـسنة      أخرب عن احلواريني عموماً         ، فإن النيب     أنفسهم فإنه ال يستقيم مع مكانتهم     

                                                   
 .بعض هذه البالد يقع قريباً من الصني وبعضها يف أوروبا وبعضها يف أقصى غرب إفريقيا ١
 )١٣٩(سبقت ترمجته ص ٢
هـ ١٤١٢(لطبعة األوىل  القاهرة ، ا   –الزهراء إلعالم العريب    : توفيق الطويل ، ط   : قصة االضطهاد الديين يف املسيحية واإلسالم        : انظر ٣
  )٤٨( ص)  م١٩٩١ -
 )٥(هامش ) ١٣٩( انظر ما تقدم ص ٤
  من هذا البحث)٥٣٨( ص: انظر ٥
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ما من نيب بعثه اهللا يف أمة قبلي إال كان له مـن أمتـه حواريـون                 ( :بقولهاألنبياء ويقتدون بأمرهم    
 .١ )أمرهوأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون ب

 مل يعدوا هذا الوصف ، فإم ال شك كانوا متمـسكني            ذ ثبت أن حواريي عيسى       وإ
 من  أحدثهإمنا  من القول بعاملية دعوته      وخصوصيتها ببين إسرائيل ، وأن ما حدث         وة عيسى   بدع

مث إا ختلف من بعدهم خلوف يقولـون        : (  فيمن يأتون بعد احلواريني      يب  أتى بعدهم ، يقول الن    
  .٢ ) ويفعلون ماال يؤمرون ،ماال يفعلون

 فإم فعلـوا مـا مل         دعوة املسيح  قالوا بعاملية    وهذا صريح وميكن تطبيقه على الذين       
 .يؤمروا

 فإنه حيتمل أن يكـون احلواريـون         دون اعتقادهم بعامليتها   وأما قيام احلواريني بنشر الدعوة    
 طهاد الذي وقع عليهم بعد رفـع املـسيح          مجيعهم أو بعضهم قد انتشروا يف األرض بعد االض        

هروباً بدينهم ، وأم قد استقروا يف أماكن خمتلفة ، وهناك أقاموا شعائر دينهم ، وهناك تأثر بعـض                   
 أو يكون احلواريون أنفسهم قد دعوا أهل تلك         من رآهم وقرروا اعتناق دينهم فلم تقع منهم ممانعة ،         

 .خري من كل وثنية  ي جاء به املسيح وال شك أن دين التوحيد الذاألرجاء ، 

  مل تكن أصيلة ال بقول املـسيح       فإذا تقرر ذلك علم أن قضية عاملية دعوة املسيح          
 ، بل كان ذلك من فعل من جاء بعد احلواريني ، وأن ما              وال بفعله ، وال هي من قول حوارييه         

انه وتعاىل من خصوصية رسـالة       وحواريوه من بعده هو ما أخربنا به اهللا سبح         كان عليه عيسى    
 . ببين إسرائيل ، وأن احلواريني مل يعدوا ما كان عليه نبيهم عيسى 

                                                   
 )٤٥٨(تقدم خترجيه ص ١
 )٤٥٨( تقدم خترجيه ص ٢
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://kotob.has.it



 ٥٥٢

 
 
 

 املبحث اخلامس
 ا �سب إىل احلواريني موقف اإلسالم مم

  جممع الشيوخيف
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 ا نسب إىل احلواريني موقف اإلسالم مم
  جممع الشيوخيف

 من عند اهللا بوصفه نبياً من أنبياء بين          حني جاء مرسالً   صرح القرآن الكرمي بأن عيسى      
 :مل يأت بدين جديد بل جاء مصدقاً لشريعة التوراة ، قال اهللا تعاىلفإنه إسرائيل 

® $ uΖ ø‹¤s% uρ #’ n? tã ΝÏδÌ≈ rO# u™ ©|¤ŠÏè Î/ È⎦ø⌠$# zΝtƒó tΒ $]% Ïd‰|ÁãΒ $ yϑÏj9 t⎦÷⎫ t/ Ïµ÷ƒy‰tƒ z⎯ ÏΒ Ïπ1 u‘ öθ−G9 $# ( çµ≈ oΨ÷s?# u™uρ Ÿ≅Š ÅgΥ M} $# ÏµŠ Ïù 

“W‰èδ Ö‘θçΡuρ $]% Ïd‰|ÁãΒ uρ $ yϑÏj9 t⎦÷⎫ t/ Ïµ÷ƒy‰tƒ z⎯ ÏΒ Ïπ1u‘ öθ−G9 $# “Y‰èδuρ ZπsàÏãöθtΒ uρ t⎦⎫ É)−Gßϑù= Ïj9 ∩⊆∉∪ ö/ ä3 ósu‹ø9 uρ ã≅ ÷δr& È≅Š ÅgΥ M} $# !$ yϑÎ/ 

tΑ t“Ρr& ª!$# ÏµŠ Ïù 4 ⎯ tΒ uρ óΟ©9 Νà6øt s† !$ yϑÎ/ tΑ t“Ρr& ª!$# y7Í×¯≈ s9 'ρé'sù ãΝèδ šχθ à)Å¡≈ xø9   ] ٤٨ – ٤٦: املائدة [〉 ∪∠⊇∩ #$

، كما مر استعراض مـا دل       ١ لرسالة التوراة  وقد تقدم بيان معىن تصديق رسالة عيسى        
 .٢على ذلك من األناجيل

 عنهم فيما عم مجيع حواريي األنبياء ، كـانوا           الذين أخرب النيب     وحواريو عيسى   
 .مقتدين بسنة نبيهم مؤمترين بأمره

 نبيهم يف اتباع شرائع التوارة ، واحلكم مبا جاء به عيـسى              وال شك يف أم كانوا على ج      
يف اإلجنيل مصدقاً ملا يف التوراة . 

 إال أن النصارى ينسبون إليهم أم كانوا رواد التغيري يف شريعة التوراة اليت جاء عيسى                
لذي سبق ا يوخالشمصدقاً هلا ، وذلك يف القرارات اليت نسب إليهم اختاذها يف اجملمع املعروف مبجمع               

 ال من األمم فقط بل من اليهود        -، والذي مبوجب قرارته أُسقط عن املؤمنني باملسيح         ٣إيراد تفاصيله 
 .  ضرورة التزامهم بشريعة التوراة-أيضاً

وعلى ضوء ما ذكرته نصوص الكتاب والسنة من تزكية للحواريني ، واألمر باالقتداء م يف               
 يف – اتباعه إبان وجوده معهم ، والثبات على دينه بعد رفعه عنهم           واليت تعين صدق   –نصرم لنبيهم   

 هل مت عقد جممع الشيوخ فعالً ؟: ضوء هذه النصوص أثري مسألة وهي 

ذلك اجملمع الذي يتفق عامة النصارى على أنه عقد واختذ قاعدة لكل اجملامع اليت أتت بعده                 
 . عن شريعة موسى –صفها ديناً جديداً  بو–ومبوجب قراراته كانت بداية انفصال النصرانية 

هل مت عقد اجملمع يف ذلك الوقت أم أن احتمال عدم عقده قائم على الـرغم مـن تأكيـد                 
 النصارى عقده يف ذلك التاريخ ؟

                                                   
 )٥٢( انظر ما تقدم ص ١
 )٥٣(انظر ما تقدم ص ٢

 )٤٢٦( انظر ص ٣

http://kotob.has.it



 ٥٥٤

وهل يكون قد عقد يف تاريخ متأخر مث قنن ونسب إىل تلك الفترة التارخيية ونسبت قراراتـه     
 إىل احلواريني ؟

رآن الكرمي والسنة النبوية ، ويف ضوء الشواهد التارخيية أقول إجابة على            يف ضوء نصوص الق   
إن جممع الشيوخ مل يعقد يقيناً يف ذلك التاريخ الـذي يـذكره النـصارى ، وأن             : هذه التساؤالت   

 . مصدقاً هلااحلواريني مل يعقدوا جممعاً كهذا الذي نقض شريعة التوراة اليت جاء عيسى 

 .إليه يف ضوء الشواهد اليت ذكراوسأفصل ما استندت 

 
 :شواهد القرآن والسنة/ أوالً

إن شواهد القرآن الكرمي والسنة النبوية تنفي أن يكون احلواريون قد عقدوا جممع الشيوخ يف               
 :ذلك الوقت لبحث قضية العمل بشريعة التوراة ، والدليل على ذلك قوله تعاىل

® $ pκš‰r'¯≈ tƒ t⎦⎪ Ï%©!$# (#θãΖ tΒ# u™ (#þθçΡθ ä. u‘$|ÁΡr& «!$# $ yϑx. tΑ$ s% ©|¤ŠÏã ß⎦ø⌠$# zΝtƒó tΒ z⎯↵ÎiƒÍ‘# uθysù= Ï9 ô⎯ tΒ ü“Í‘$ |ÁΡr& ’ n<Î) «!$# ( 

tΑ$ s% tβθ•ƒÍ‘# uθpt ø: $# ß⎯ øt wΥ â‘$|ÁΡr& «!$# ( MuΖ tΒ$ t↔ sù ×πxÍ← !$ ©Û .⎯ ÏiΒ û_Í_t/ Ÿ≅ƒÏ™ℜ u ó  Î) N txx. uρ ×πxÍ← !$©Û ( $ tΡô‰−ƒr'sù t⎦⎪ Ï%©!$# (#θãΖ tΒ# u™ 4’ n? tã 

öΝÏδÍiρß‰tã (#θßst7ô¹r'sù t⎦⎪ ÌÎγ≈ sß ∩⊇⊆∪ 〈 ]١٤: الصف [  

 إبان وجوده بينهم ، وهم أنصاره بعد        فأخرب اهللا تعاىل أن احلواريني كانوا أنصار عيسى         
رفعه عنهم بثبام على ما كان عليه رسوهلم ، إىل أن القوا اهللا تعاىل على ذلك ، ألن القرآن الكـرمي      

ريني بكثري ، وقد زكاهم وأمرنا باالقتداء م يف نصرم لنبيهم ، ولو كانوا قـد                نزل بعد زمن احلوا   
 .غريوا وبدلوا ملا أخربنا اهللا خربهم على هذا النحو

كما ذكرت اآلية أن طائفة من بين إسرائيل قد آمنت ، وطائفة أخرى كفرت ، واحلواريون                
 من هؤالء الذين أيدهم اهللا أن يعمـدوا إىل          ضمن الطائفة األوىل ، بل هم أعالهم شأناً ، وال يتصور          

 .تغيري ما جاء به نبيهم مصدقاً لشريعة التوراة

ما من نيب بعثه اهللا يف أمة قبلـي إال          ( :ويف احلديث الشريف أستصحب دائماً قول النيب        
 .١ )كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره

لعموم بال شك ، فال يصح أن نعتقد يف حقهـم أـم              يشملهم هذا ا   وحواريو عيسى   
 املصدق لشرع التوراة ، على حنو ما ينسبه النصارى إليهم يف جممـع              قاموا بتغيري شرع املسيح     

 .الشيوخ

                                                   
 )٤٥٨( تقدم خترجيه ص ١
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 ويفعلون مـاال   ،إا ختلف من بعدهم خلوف يقولون ماال يفعلونمث ( : بعد ذلكمث قال  
 .١ )يؤمرون

احملال أن يكون عقد اجملمع يف ذلك التاريخ املبكر لبحث قـضية            فإذا علم ذلك تبني أنه من       
 املصدق لشرع التوراة ، فإنه يف       على هذه الدرجة من اخلطورة ، وهي قضية تغيري شرع عيسى            

 .ذلك الوقت كان احلواريون أحرص ما يكونون على الدعوة إىل الرسالة كما تلقوها عن عيسى

ورة يف احلديث الشريف ، والذين قالوا ما مل يفعلوا مـن   جاءت تلك اخللوف املذك  إذاً فمىت
 ضرورة العمل بشريعة التوراة ، وعملوا ما مل يؤمروا من ترك العمل بتلك الشريعة ونقضها؟

 :هذا ما ستخرب عنه الفقرة التالية

 
 :الشواهد التارخيية/ ثانياً

لقرون األوىل منه فإن الباحـث جيـد             عند إمعان النظر يف التاريخ النصراين ، وخاصة ما يتعلق با          
نفسه إزاء فترة مل يتمكن كبار املؤرخني من الفصل يف األحداث اليت وقعت فيها بشكل واضح ، بل                  
قد اكتنف تلك احلقب من الغموض ما جلأ معه كثريون من مؤرخي النصرانية إىل حمـاوالت عـدة                  

 دينية اختذت تأرخيـاً لتلـك الفتـرة     للتوفيق بني ما جيدونه من تضارب فيما بني أيديهم من نصوص    
خاصة القرن األول ، فإن املعتمد على تأرخيه هو ما ورد يف العهد اجلديد بأناجيله ورسائله ، وتلـك                   

 :عملية مل تسلم من انتقاد الناقدين ، يقول شارل جنيرب 

ورنت بأي  إن التاريخ املسيحي خالل القرون الثالثة األوىل اليت تكونت فيها الكنيسة إذا ق            ( 
 نصيب من األسس املكتوبة الثابتـة      فرع من فروع التاريخ العام يف الفترة عينها ، ال حيظى إال بأدىن              

فهو يقتصر يف غالب األمر على دراسة مؤلفات أهل اجلدل أو األنصار املتعصبني ، معتمـداً علـى                  
اقع قد حررت يف عهود     تصحيحها بروايات مشكوك يف أمرها تريد أن تكون تارخيية ، ولكنها يف الو            
 .٢)تبعد كثرياً عن األحداث اليت تتناوهلا ، واليت ال يكاد الناس يفهمون تسلسلها

وإذا طبقنا هذا الكالم على سفر أعمال الرسل املنسوب إىل لوقا ، والذي تنـاول معظـم                 
 جممع الـشيوخ      العمل بشريعة التوراة يف     لزوم القضايا املنسوبة إىل احلواريني ، ومن بينها قضية إلغاء        

 .حني نطبق هذا الكالم على هذا السفر فإننا جنده يصدق متاماً

                                                   
 )٤٥٨( تقدم خترجيه ص ١
 )٢٥( املسيحية نشأا وتطورها ص ٢
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 على أرجح   )م٦٣(فتاريخ تدوينه ال يعلم على وجه اخلصوص ، ويقول البعض إنه ألف سنة              
 . ، وهذا يعين أن هناك خالفاً حول تاريخ تدوينه١األقوال

يل الثالث ، فإن النقاد وإن كـانوا        إضافة إىل الشك القائم حول نسبته إىل لوقا كاتب اإلجن         
 من عمل مؤلف واحد إال إن بعضهم يشكك يف نسبتهما إىل لوقـا               – السفر واإلجنيل    –يرون أما   

واملتفق عليه بوجه عام أن هذا السفر هو واإلجنيل الثالث من وضع مؤلـف              (  :يقول ول ديورانت    
 الذي مل   ٢ب السفرين هو لوقا صديق بطرس     واحد ، ولكن ليس مثة ما مياثل هذا اإلمجاع على أن كات           

 .٣)يكن من اليهود

ولكـن املـرجح أن   (  :يقـول ف  إليه أجزاء أخرى فيما بعد ويرجح ديورانت أنه قد ضمت    
 .٤)الكتاب قد ضمت إليه أجزاء أخرى كتبها مؤلف آخر جاء بعد مؤلفه األول 

 ذلـك الكاتـب      أن تكون قصة جممع الشيوخ من إضافات       - واحلال كذلك  – فال يستبعد 
 .اآلخر

 أرخـت  ٥إذا أضفنا إىل ذلك وجود جمموعة أخرى من األسفار عرفت باسم أعمال الرسل           و
لنفس الفترة اليت أرخ هلا سفر أعمال لوقا ، ومل تعترف ا الكنيسة حني اعتمدت ما اعتمدته مـن                   

؟ هـل كانـت     ملاذا أقصيت تلك الرسائل واعتمد سفر أعمال لوقا وحده          : وهنا نتساءل    ،   الكتب
 القصص املوجودة يف تلك األسفار ختتلف عما يف سفر لوقا؟

وكذلك من القضايا أن اعتماد العهد اجلديد بأناجيله ورسائله ومن ضمنها سفر األعمال مل              
 .٦يتم إال يف أوائل القرن اخلامس امليالدي

ما هـي    فهل ميكن القطع بأن احلوادث اليت وقعت خالل تلك السنوات الطوال قد بقيت ك             
أو يكون ما اختري هو الواقع التارخيي وليس ما أريد اختياره خدمة لقضايا معينة ؟ واحلال أن نقـاد                   

ثرياً من حوادث العهد اجلديد قد وضعت يف تاريخ متأخر مث نسبت إىل عصر              النصارى يذكرون أن ك   
يورانت عـن   ، يقول د   وإضفاء القداسة والشرعية عليها       من أجل تعضيدها    واحلواريني عيسى  
 وكثرياً من القصص الباعثـة علـى الريبـة           ، إن فيها نقطاً تارخيية مشكوكاً يف صحتها      (  :األناجيل

والشبيهة مبا يروى عن آهلة الوثنيني ، وكثرياً من احلوادث اليت يبدو أا وضعت عن قـصد إلثبـات         
                                                   

 )١١٤(وايف ص: انظر األسفار املقدسة  ١
 .املشهور أن لوقا عرف بعالقته الوثيقة ببولس ، لكن ديورانت يذكر هنا أنه صديق بطرس ٢

 )٢٤١/ ١١(هامش : قصة احلضارة ٣
 .املرجع السابق ٤
 .وما بعدها) ٥٦( تاريخ الفكر املسيحي عند آباء الكنيسة ص: انظر يف ذلك ٥
 )٨٥( وايف ، ص: األسفار املقدسة  ٦
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ان املقصود منها تقدير أساس     وقوع كثري من النبوءات الواردة يف العهد القدمي ، وفقرات كثرية رمبا ك            
 .١)تارخيي لعقيدة متأخرة من عقائد الكنيسة أو طقس من طقوسها 

 .وهذا الكالم ميكن تطبيقه على ما ورد يف سفر األعمال بوصفه جزءاً من العهد اجلديد 

 قد عقد يف ذلك التاريخ املبكر        إذا علم ذلك كله فإنه ال ميكن القطع أبداً بأن جممع الشيوخ           
 .ث تزعزعت الثقة بالوثيقة اليت تذكره فإن اليقني يضعف بصحة وقوع تلك احلادثةفحي

   إضافة إىل ذلك كله فهناك االختالف يف تاريخ عقد اجملمع ، فهناك من يرى أنه عقد سـنة                 
 ، فإذا كان تاريخ عقد اجملمع جمهـوالً         ٢) م ٥٢ – ٥٠:( أنه عقد بني عامي    وآخرون يرون    ، )م٤٥(

 . برأي موحد فال ميكن اجلزم بأنه وقع فعالًومل يقطع فيه

 علماء املسلمني حول قـضية تغـيري        ذكرها بعض ن هناك وجهة نظر ي     كله أ   إىل ذلك  ويضاف      
 . ومىت كان مبدؤهاشريعة املسيح 

ذكر ابن القيم أن مجلة من احملرمات يف شريعة التوراة قد أحلت يف زمن متأخر عن الزمن                 في
 . انعقد فيه قد الشيوخالذي يقال إن جممع

ن سبب ترك العمل بشريعة التوراة هو العداء الذي استحكم بني اليهود والنـصارى            ويقول إ 
مما دعا النصارى إىل منابذة اليهود وخمالفتهم يف كل شيء حىت الشريعة اليت أمروا باتباعها ، يقول ابن            

 :القيم عن عمل احلواريني ومن بعدهم بشرع التوراة 

ل أصحاب املسيح بعده على ذلك قريباً من ثالمثئة سنة ، مث أخذ القوم يف التغـيري                 وما زا ( 
والتبديل والتقرب إىل الناس مبا يهوون ، ومكايدة اليهود ومناقضتهم مبا فيـه تـرك ديـن املـسيح                   

 هو  :إنه ساحر جمنون ممخرق ولد زانية فقالوا      : واالنسالخ منه مجلة ، فرأوا اليهود قد قالوا يف املسيح           
ورأوهم حيرمـون اخلرتيـر فأبـاحوه         ....إله تام وهو ابن اهللا، ورأوا اليهود خيتتنون فتركوا اخلتان         

احوا ما دون الفيل إىل البعوضة      وجعلوه شعار دينهم ، ورأوهم حيرمون كثرياً من الذبائح واحليوان فأب          
 .٣)كل ما شئت ودع ما شئت ال حرج : وقالوا

 

                                                   
 )١١/٢١٠(قصة احلضارة  ١
 .من هذا البحث) ٤٢٧( انظر ما يتعلق بتاريخ عقد اجملمع ص ٢

 )١٩٦ -١٩٥( بريوت ، بدون تاريخ ، ص–دار مكتبة احلياة : ابن قيم اجلوزية ، ط: هداية احليارى يف الرد على اليهود والنصارى ٣
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مع الشيوخ ولكن بطريقة غري املذكور ا يف سفر األعمال ، فذكر            وقد أشار ابن القيم إىل جم     
ولكن مل يشر فيه إىل وقت انعقـاد ذلـك          ) بافر كسيس   ( أن هذا اجملمع ذكر يف كتاب هلم يسمى         

 .١اجملمع وال من هم الذين عقدوه

ص غري       وهذا يضعنا أمام فرض آخر هو أن هذا اجملمع عقد يف زمن متأخر جداً ، وحبضور أشخا                
 .احلواريني مث أعطيت له القدسية بإقحام أمساء احلواريني فيه

 ما يقوله ابن القيم فإنه ميكننا تسليط الضوء على كثري من القضايا الـيت يكتنفهـا                 فإذا ثبت 
 .الغموض يف التاريخ النصراين

قوة وميكننا القول بأن تلك القضايا قد وقعت يف وقت متأخر مث نسبت إىل احلواريني لتعطى                
 .ومصداقية

 

مث هناك قضية أخرى مما ورد يف هذا اجملمع وهي نسبة اختاذ قراراته إىل الروح القدس وهـو                  
أمر يضفي عليها قدسية أكرب ألن ما كان بإهلام الروح القدس هو مبثابة الوحي لديهم ، وهـذا مـا                    

 .سأناقشه يف النقطة التالية

                                                   
 )١٩٧ – ١٩٦( ارى صهداية احلي ١
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 :الروح القدس وقضية اإلهلام
ليت ورد ذكرها يف أحداث جممع الشيوخ أن قرارات اجملمع قـد اختـذت              من ضمن األمور ا   

باملشاركة بني الروح القدس وحضور اجملمع ، وذلك واضح يف البيان اخلتامي الذي تضمن القرارات               
فقد رأى الروح القـدس     : (اليت بعثت إىل األرجاء ، إذ جاء يف هذا البيان على لسان حضور اجملمع             

 .١)عبء فوق ما يتوجب عليكموحنن أال حنملكم أي 
وقد سبق القول بأن نسبة اختاذ القرارات إىل إهلام الروح القـدس يـضفي عليهـا القـوة                  

 . ، ألن ذلك يدل على صواب تلكم القرارات اليت أشار ا الروح القدس٢واملصداقية
ذ وقضية إهلام الروح القدس ليست من بدع جممع الشيوخ بل إن القول ا قد سبق ذلك من                

 .٣حلول الروح القدس على التالميذ بعد صعود املسيح كما حيكي ذلك سفر األعمال
 .وقد سبق الكالم بالتفصيل عن الروح القدس لدى النصارى ووظائفه واألعمال اليت يقوم ا

وهل قضية اإلهلام اليت حتـدث ـا النـصارى           هو الروح القدس عند املسلمني ؟        ولكن ما 
 .دس ممكنة يف املعتقد اإلسالمي؟ هذا ما ستجيب عليه السطور القادمةونسبوها إىل الروح الق

 
 :الروح القدس لدى املسلمني

ورد اسم الروح القدس يف القرآن الكرمي يف أكثر من آية يف الكتاب العزيز ، مرتبطاً بعيسى 
 فقد ذكر اهللا تعاىل أنه أيد عيسى ، بروح القدس ، قال تعاىل : ® ô‰s)s9 uρ $ oΨ÷s?# u™ ©y›θãΒ 

|=≈ tGÅ3 ø9 $# $ uΖ øŠ¤s% uρ .⎯ ÏΒ ⎯ Íν Ï‰÷è t/ È≅ ß™”9 $$ Î/ ( $ oΨ÷s?# u™ uρ ©|¤ŠÏã t⎦ø⌠$# zΝtƒó s∆ ÏM≈ oΨÉi t6ø9 $# çµ≈ tΡô‰−ƒr& uρ Çyρã Î/ Ä¨ ß‰à)ø9 $# 3 $yϑ̄= ä3 sù r& öΝä.u™!% y` 

7Αθ ß™u‘ $ yϑÎ/ Ÿω #“uθöκsE ãΝä3 Ý¡àΡr& ÷Λän÷ y9 õ3 tF ó™$# $ Z)ƒÌx sù ÷Λä⎢ö/ ¤‹x. $ Z)ƒÌ sù uρ šχθ è= çGø)s? ∩∇∠∪ 〈   ]٨٧: البقرة[ 
=y7ù * ®: وقال تعاىل Ï? ã≅ ß™”9 $# $ oΨù= Òsù öΝßγŸÒ÷è t/ 4’ n? tã <Ù÷è t/ ¢ Νßγ÷ΨÏiΒ ⎯ ¨Β zΝ̄= x. ª!$# ( yìsù u‘ uρ óΟßγŸÒ÷è t/ 

;M≈ y_ u‘ yŠ 4 $oΨ÷s?# u™uρ ©|¤ŠÏã t⎦ø⌠$# zΟtƒötΒ ÏM≈ uΖ Éit7ø9 $# çµ≈ tΡô‰−ƒr& uρ ÇyρãÎ/ Ä¨ ß‰à)ø9 $# 3 öθs9uρ u™!$ x© ª!$# $ tΒ Ÿ≅ tGtGø% $# t⎦⎪ Ï%©!$# .⎯ ÏΒ ΝÏδÏ‰÷è t/ 

.⎯ ÏiΒ Ï‰÷è t/ $ tΒ ÞΟßγø?u™!% y` àM≈ oΨÉi t6ø9 $# Ç⎯ Å3≈ s9 uρ (#θàn= tG÷z $# Νåκ÷] Ïϑsù ô⎯ ¨Β z⎯ tΒ#u™ Νåκ÷] ÏΒ uρ ⎯̈Β txx. 4 öθs9uρ u™!$ x© ª!$# $ tΒ (#θè= tGtGø% $# £⎯ Å3≈ s9 uρ 

©!$# ã≅ yè øtƒ $ tΒ ß‰ƒÌãƒ ∩⊄∈⊂∪ 〈   ]٢٥٣: البقرة[ 
 جبربيل هو وتأييد عيسى   ،٤ السالمواملراد بروح القدس يف اآليتني  هو جربيل 

 .من قبيل تأييده باحلق واحلجة الواضحة البينة

                                                   
 ٢٧: ١٥أعمال ١
 )٤٣٦(انظر ما سبق ص ٢
 من هذا البحث) ٢٨٦(انظر ما يتعلق بالروح القدس لدى النصارى وحلوله على التالميذ ص ٣
 )٦٧٥ ، ١/٣٢٥(تفسري ابن كثري: انظر ٤
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 ٥٦٠

مر معروف يف القرآن الكرمي ، ومن ذلك ما ورد أوتأييد اهللا تعاىل ملن شاء من خلقه مبالئكته 
 :  ، يقول تعاىل يف سورة األنفال وعلى رأسهم جربيل من تأييد املؤمنني يوم بدر باملالئكة 

® øŒÎ) ©Çrθãƒ y7•/ u‘ ’ n<Î) Ïπs3 Í×¯≈ n= yϑø9 $# ’ ÎoΤr& öΝä3 yè tΒ (#θçGÎm; sWsù š⎥⎪ Ï%©!$# (#θãΖ tΒ# u™ 4 ’ Å+ø9 é'y™ ’ Îû É>θè= è% š⎥⎪ Ï%©!$# (#ρãx x. 

|=ôã”9 $# (#θç/Î ôÑ$$ sù s− öθsù É−$ oΨôãF{$# (#θç/ ÎôÑ$# uρ öΝåκ÷] ÏΒ ¨≅ à2 5β$ uΖ t/ ∩⊇⊄∪ 〈 ]  ١٢: األنفال[ 
هذا جربيل آخذ برأس : (  قال يوم بدروجاء يف احلديث الصحيح عن ابن عباس أن النيب

 .١)فرسه عليه أداة احلرب
 يكون منة من اهللا ملن شاء ويتبني من هذا أن التأييد باملالئكة ومنهم روح القدس جربيل

  من يؤيد بذلك هم أنبياء اهللا عز وجل ، ومنهم عيسىمن عباده املؤمنني يقويهم بذلك ، وأوىل
 .الذي ذكر اهللا تعاىل يف القرآن الكرمي أنه أيده بروح القدس جربيل 

 هم أوىل الناس بالتأييد باملالئكة بعد األنبياء  - واحلواريون منهم خاصة–وأتباع األنبياء 
 وأشدهم ثباتاً على هدي األنبياء ، فإن ورد ما ألم أشد الناس اتباعاً ألنبيائهم ، وأخلصهم إمياناً

 بروح القدس جربيل فإن ذلك مما ثبت لدينا بصريح القرآن يثبت تأييد اهللا تعاىل ألتباع عيسى
 .والسنة

ولكن الفارق بني ما ورد لدينا وبني ما يف أيدي النصارى يكمن أساساً يف تعريفهم للروح 
الثالثة يف الثالوث ، ونسبتهم إليه أموراً من خصائص األلوهية القدس ووصفهم له بأنه أحد األقانيم 

 .٢اليت تفرد ا اهللا سبحانه وتعاىل
 ، وتأييده للمؤمنني يكون بإذن اهللا تعاىل فيما بينما لدينا أن الروح القدس هو جربيل 

 .شاء أن يؤيد به من شاء من عباده
 . ترتب عليها من أمورمث نأيت إىل القضية الثانية وهي قضية اإلهلام وما

اليت ألغي مبوجبها لزوم إن ما حدث يف جممع الشيوخ من اختاذ تلك القرارات  النصارىيقول 
إمنا كان بإهلام الروح القدس ، والسؤال هنا هل ميكن أن يكون ذلك بإهلام العمل بشريعة التوراة 

 .هلام ورادة يف املعتقد اإلسالمي؟ وهل مسألة اإلحقاً الروح القدس 

خيربنا القرآن الكرمي أن اهللا تعاىل قد يلقي ما يشاء من احلق يف قلوب من شاء مـن عبـاده                    
ويكون ذلك إهلاماً دون سبب خارجي بل باإللقاء يف القلب ، وقد ذكر اهللا تعاىل ذلك عن أتبـاع                   

’ &øŒÎ)uρ àMø‹ym÷ρr ® : احلواريني يف قوله تعـاىل عيسى  n<Î) z⎯↵ ÎiƒÍ‘# uθysø9 $# ÷β r& (#θãΨÏΒ# u™ †Î1 ’ Í<θ ß™tÎ/ uρ (# þθä9$ s% $ ¨ΨtΒ# u™ 

ô‰pκô−$# uρ $ oΨ̄Ρr'Î/ tβθßϑÎ= ó¡ãΒ 〈 ]  ١١١: املائدة[ 

                                                   
 )٣٩٩٥(أخرجه البخاري يف كتاب املغازي باب شهود املالئكة بدراً رقم احلديث  ١
 .من هذا البحث) ٢٨٦(عريف الروح القدس لدى النصارى  ص انظر يف ت ٢
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  اإلهلـام أو األمـر     : اتفق عامة املفسرين على أن املراد باإلحياء يف هذه اآلية أحد أمرين           وقد  
 .١)وأوحيت يف هذا املوضع إما أن يكون وحي إهلام أو وحي أمر: ( قال ابن عطية

&ym÷ρr‘4 ®: أي أهلمتهم وقذفت يف قلوم ، ومنه قوله تعاىل        :( وقال القرطيب  uρ y7•/ u‘ ’ n<Î) È≅ øt ª[“ $#  〈  
$! ®،  ] ٦٨: النحل[  uΖ øŠym÷ρr& uρ #’ n<Î) ÏdΘé& #©y›θãΒ 〈 ] ٢ ] )٧:القصص 

 وعلى ذلك فإن اإلهلام مبعىن قذف احلق يف القلب وارد يف الكتاب العزيز ، وورد يف السنة
، ومن ذلك ما أخرجه البخاري يف وتلهمهم احلقالنبوية الصحيحة أن هناك ملهمون حتدثهم املالئكة 

لقد كان "  :  قال رسول اهللا  (: قال صحيحه يف مناقب عمر بن اخلطاب ، عن أيب هريرة 
ئدة عن  ، زاد زكرياء بن أيب زا"ن ، فإن يك يف أميت أحد فإنه عمرفيما قبلكم من األمم ناس حمدثو

لقد كان قبلكم من بين إسرائيل رجال يكلَّمون من غري أن  : " قال النيب: سعد عن أيب هريرة قال
 .٣)" فإن يكن يف أميت منهم أحد فعمر،يكونوا أنبياء 

بفتح الدال مجع حمدث ، واختلف : حمدثون": (رجال حمدثون: "يقول ابن حجر يف معىن قوله
احملدث بالفتح هو الرجل الصادق الظن ، وهو من أُلقي : قالوا: اله األكثر ملهم ، ق: يف تأويله فقيل

وقيل من جيري الصواب على ..  فيكون كالذي حدثه غريه به ،يف روعه شيء من قبل املأل األعلى
 .٤)لسانه من غري قصد ، وقيل مكلَّم أي تكلمه املالئكة بغري نبوة

إلهلام هو عرضه على ما ورد يف القرآن الكرمي ويقول ابن حجر إن الضابط يف صحة هذا ا
إن احملدث منهم إذا حتقق : ( والسنة فإن وافقهما كان ذلك إهلاماً صحيحاً وعمل به وإال ترك ، يقول

وجوده ال يحكم مبا وقع له ، بل البد من عرضه على القرآن فإن وافقه أو وافق السنة عمل به وإال 
 .٥)تركه

 وغريه من قضايا –ض هذا الكالم على ما ورد يف جممع الشيوخ فإذا حتقق ذلك وعر
 مما قيل إنه بإهلام من الروح القدس تبني خمالفته ملا ورد يف القرآن والسنة وتعاليم -النصارى
 .عيسى

 اليت قيل إا اختذت بإهلام من الروح القدس مل ختالف ما جاء يف شريعة تألن تلك القرارا
 من أساسها حيث ألغت لزوم هي قد نقضت الشريعةعة التوراة فحسب بل  املوافقة لشريعيسى 

                                                   
 )٢٥٩/ ٢(احملرر الوجيز  ١
 )٣٦٣/ ٦(اجلامع ألحكام القرآن  ٢
 )٣٦٨٩(أخرجه البخاري يف كتاب فضائل الصحابة ، باب مناقب عمر بن اخلطاب ، رقم احلديث  ٣
 )٦٢/ ٧(فتح الباري ٤
 )٦٣ -٦٢/ ٧(فتح الباري ٥
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 من التأكيد على التمسك بأحكام وتبنت قرارات جديدة خمالفة ملا جاء به عيسى ،  العمل ا
 .التوراة والتحذير من نقض شيء مما جاء به

من يؤيد من اهللا وإذا كان احلواريون هم أصدق األتباع وأشدهم متسكاً دي األنبياء وأوىل 
مبا شاء من تأييد سواء باملالئكة أو بإلقاء احلق يف قلوم وإهلامهم الرشد والصواب فإنه يستحيل أن 

 .يكون ما ورد يف جممع الشيوخ حول إهلام الروح القدس بتلك القرارات أمراً ثابتاً 
 من اهللا تعاىل وال يكون ءألن اإلهلام من اهللا ال يكون إال مبا هو حق موافق ملا جاء به األنبيا

 .بنقض ما جاءوا به
وإن فرضنا أن احلواريني ادعوا ما يذكره جممع الشيوخ فإن العمل ال يكون مبقتضى ما ادعوه 
بل يكون بعرضه على ما ورد يف شريعة نبيهم ، فإن وافقها قبل كالمهم وإال رد وكان العمل مبا جاء 

 .  ١ كالم ابن حجر ذا اخلصوصيف الشريعة ، وهذا معىن ما سبق إيراده من
 

وخامتة القول إن ما جاء يف هذا اجملمع مما نسب إىل احلواريني ال ميكن أن يستقيم مع ما ذكر 
يف القرآن الكرمي والسنة النبوية عن احلواريني ، وال مع الواقع التارخيي ، وال مع نصوص األناجيل اليت 

 . جممع الشيوخ لينقضها من أساسهاجاءت تشدد على ثبات شريعة التوراة مث جاء
فإذا مجع هذا إىل هذا ثبت أن هذا اجملمع ونسبة قراراته إىل احلواريني مل يكن إال من أجل 

 .تعضيده وإضفاء صبغة القداسة واملصداقية عليه
 
  

 

                                                   
 )٥٥١(انظر ص ١
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 املبحث السادس
 موقف اإلسالم مما �سب إىل احلواريني

  الدينو�ة يف قضية
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 سب إىل احلواريني ا نموقف اإلسالم مم
  الدينونةيف قضية

إن اإلسالم حني قرر قضية الدينونة وجمازاة الناس على أعماهلم قررها وأثبتها بوصفها أحـد               
 : خصائص ألوهية  اهللا عز وجل ، قال تعاىل 

® ß‰ôϑysø9 $# ¬! Å_Uu‘ š⎥⎫ Ïϑn=≈ yè ø9 $# ∩⊄∪ Ç⎯≈ uΗ÷q §9 $# ÉΟŠ Ïm§9 $# ∩⊂∪ Å7Î=≈ tΒ ÏΘöθtƒ É⎥⎪ Ïe$!  ].٤ -٢: الفاحتة[ 〉 ∪⊇∩ #$

ويف غري موضع من القرآن الكرمي ذكر اهللا تعاىل أن احلكم املطلق يوم الدين إمنا هو له وحده 
 :عز وجل ، قال تعاىل

 ® Ûù= ßϑø9 $# 7‹Í≥tΒ öθtƒ °! ãΝà6øt s† öΝßγ oΨ÷t/ 4 š⎥⎪ Ï%©!$$ sù (#θãΖ tΒ# u™ (#θè= Ïϑtãuρ ÏM≈ ysÎ=≈ ¢Á9 $# ’ Îû ÏM≈ ¨Ψy_ ÉΟŠ Ïè ¨Ζ9 $# ∩∈∉∪ 

t⎦⎪ Ï%©!$# uρ (#ρãx x. (#θç/ ¤‹Ÿ2 uρ $ uΖ ÏG≈ tƒ$ t↔ Î/ šÍ×¯≈ s9 'ρé'sù öΝßγs9 Ò># x‹tã Ñ⎥⎫ Îγ•Β ∩∈∠∪ 〈 ]٥٧ - ٥٦: احلج [  

 :وقال عز وجل

® (#θãã÷Š$$ sù ©!$# š⎥⎫ ÅÁÎ= ÷‚ãΒ çµs9 t⎦⎪ Ïe$! $# öθs9 uρ oν Ìx. tβρ ãÏ≈ s3 ø9 $# ∩⊇⊆∪ ßì‹Ïù u‘ ÏM≈ y_u‘ ¤$! $# ρèŒ Ä¸ öyè ø9 $# ’Å+ù= ãƒ yyρ”9 $# 

ô⎯ ÏΒ ⎯ Íν ÌøΒ r& 4’ n? tã ⎯ tΒ â™!$ t±o„ ô⎯ ÏΒ ⎯ Íν ÏŠ$ t7Ïã u‘ É‹Ψã‹Ï9 tΠöθtƒ É− Ÿξ−G9 $# ∩⊇∈∪ tΠöθtƒ Νèδ tβρ ã— Ì≈ t/ ( Ÿω 4’ s∀øƒ s† ’ n? tã «!$# öΝåκ÷] ÏΒ Ö™ó©x« 4 

Ç⎯ yϑÏj9 à7ù= ßϑø9 $# tΠöθu‹ø9 $# ( ¬! Ï‰Ïn≡uθø9 $# Í‘$£γs)ø9 $# ∩⊇∉∪ tΠöθu‹ø9 $# 3“t“ øg éB ‘≅ ä. ¤§øtΡ $ yϑÎ/ ôMt6|¡Ÿ2 4 Ÿω zΝù= àß tΠöθu‹ø9 $# 4 χ Î) ©!$# 

ßìƒÎ |  É>$ |¡Ït ø:  ]١٧ - ١٤: غافر[ 〉 ∪∠⊆∩ #$

 قد سـلم مقاليـد الدينونـة    – اآلب –وقد تقدم يف معتقد النصارى حول الدينونة أن اهللا  
 .سيح هو ديان اخلالئق يوم اجلزاء فيكون امل - االبن–للمسيح 

 .١أسباط إسرائيل االثين عشرويف معتقدهم كذلك أن احلواريني سيدينون 

وكل من هذين املعتقدين خيالف ما ذكره اهللا سبحانه وتعاىل يف القرآن الكرمي من أن مقاليد                
 .احلكم كلها بيده سبحانه يوم الدين ، وأنه هو وحده ديان اخلالئق وجمازيهم على أعماهلم

 .وفيما يلي تفصيل موقف القرآن الكرمي من هذين املعتقدين

                                                   
  )٤٤٤(ر ما سبق صانظ ١
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 : للخالئقاملوقف من دينونة املسيح / أوالً
 يف أكثر من موضع يف القرآن الكرمي ، أنه هو جل وعال من سـيحكم بـني                  ذكر اهللا    

 - كما تبني من اآليات املذكورة يف أول هذا املبحث–اخلالئق قاطبة 

 ذكر يف بعضها أن حكم ما خيتلف فيه          فيها خرب املسيح     ويف اآليات اليت أخربنا اهللا      
 :، يقول تعاىلالنصارى مآله ومرجعه إىل اهللا

® (#ρãx6tΒ uρ tx6tΒ uρ ª!$# ( ª!$# uρ ç ö yz t⎦⎪ ÌÅ3≈ yϑø9 $# ∩∈⊆∪ øŒÎ) tΑ$ s% ª!$# #©|¤ŠÏè≈ tƒ ’ ÎoΤÎ) š‹Ïjù uθ tGãΒ y7ãè Ïù# u‘ uρ ¥’ n<Î) 

x8 ãÎdγsÜ ãΒ uρ š∅ ÏΒ t⎦⎪ Ï%©!$# (#ρãxŸ2 ã≅ Ïã% y` uρ t⎦⎪ Ï%©!$# x8θ ãè t7¨?$# s− öθsù š⎥⎪ Ï%©!$# (# ÿρã xx. 4’ n<Î) ÏΘöθtƒ Ïπyϑ≈ uŠÉ)ø9 $# ( ¢ΟèO ¥’ n<Î) 

öΝà6ãè Å_ö tΒ ãΝà6ômr'sù öΝä3 oΨ÷t/ $ yϑŠ Ïù óΟçFΖ ä. Ïµ‹ Ïù tβθàÎ= tF ÷‚ s? ∩∈∈∪ $̈Β r'sù t⎦⎪ Ï%©!$# (#ρã xx. öΝßγç/ Éj‹tãé' sù $ \/#x‹tã #Y‰ƒÏ‰x© ’ Îû 

$ u‹÷Ρ‘‰9 $# Íο tÅz Fψ $# uρ $ tΒ uρ Οßγs9 ⎯ ÏiΒ t⎦⎪ Î ÅÇ≈ ¯Ρ ∩∈∉∪ $ ¨Β r& uρ š⎥⎪ Ï%©!$# (#θãΖ tΒ#u™ (#θè=Ïϑtã uρ ÏM≈ ysÎ=≈¢Á9 $# óΟÎγ‹ Ïjù uθã‹sù öΝèδu‘θã_é& 3 ª!$# uρ 

Ÿω =Åsãƒ t⎦⎫ ÏΗÍ>≈ ©à9     ]٥٧ - ٥٤: آل عمران [ 〉 ∪∠∋∩ #$

 إليه وحده ليجازيهم على أعمـاهلم        فأكد اهللا تعاىل أن مرجع الذين اختلفوا يف عيسى          
 . شيء يف تلك اجملازاة منوليس لعيسى 

 ، قرر املسيح فيه  ويف آخر سورة املائدة ذكر اهللا تعاىل حواراً بينه عز وجل وبني املسيح       
أنه يف فترة لبثه يف بين إسرائيل مل يكن سوى شهيٍد عليهم ، مث ملا توفاه اهللا إليه كان اهللا هو الرقيـب                       

 :ل تعاىلعليهم ، وأن األمر بيد اهللا يعذب من شاء منهم  ويغفر ملن شاء ، يقو

® øŒÎ)uρ tΑ$ s% ª!$# ©|¤ŠÏè≈ tƒ t⎦ø⌠$# zΝtƒó tΒ |MΡr& u™ |Mù= è% Ä¨$̈Ζ= Ï9 ’ ÎΤρ ä‹Ïƒ ªB$# u’ ÍhΓé& uρ È⎦÷⎫ yγ≈ s9 Î) ⎯ ÏΒ Èβρ ßŠ «!$# ( tΑ$ s% 

y7oΨ≈ ysö6ß™ $ tΒ ãβθä3 tƒ þ’ Í< ÷β r& tΑθ è% r& $ tΒ }§øŠs9 ’ Í< @d, ysÎ/ 4 β Î) àMΖ ä. …çµçF ù= è% ô‰s)sù …çµtGôϑÎ= tæ 4 ãΝn= ÷è s? $ tΒ ’ Îû ©Å¤ø tΡ Iωuρ ÞΟn= ôãr& $ tΒ 

’ Îû y7Å¡øtΡ 4 y7̈ΡÎ) |MΡr& ãΝ≈ ¯= tã É>θã‹äó ø9 $# ∩⊇⊇∉∪ $ tΒ àMù= è% öΝçλ m; ωÎ) !$ tΒ ©Í_s?ó s∆ r& ÿ⎯ ÏµÎ/ Èβ r& (#ρß‰ç6ôã$# ©!$# ’ În1u‘ öΝä3 −/ u‘ uρ 4 àMΖ ä.uρ 

öΝÍκö n= tã # Y‰‹Íκy− $ ¨Β àMøΒ ßŠ öΝÍκ Ïù ( $ £ϑn= sù ©Í_tGøŠ©ù uθs? |MΨä. |MΡr& |=‹Ï% §9 $# öΝÍκö n= tã 4 |MΡr& uρ 4’ n? tã Èe≅ ä. &™ó©x« î‰‹Íκy− ∩⊇⊇∠∪ β Î) 

öΝåκö5Éj‹yè è? öΝåκ̈Ξ Î* sù x8 ßŠ$ t6Ïã ( β Î)uρ öÏøó s? öΝßγs9 y7̄ΡÎ* sù |MΡr& â“ƒÍ• yè ø9 $# ÞΟŠ Å3 pt ø:  ]١١٨ – ١١٦: املائدة [ 〉 ∪∇⊆⊆∩ #$

جلزاء ، وكيف يكون كذلك      ال يكون دياناً للناس يوم ا      فهذه اآلية صرحية يف أن عيسى       
من لوازم الديان أن يكون شهيداً ورقيباً على أعمال العباد          ، و وهو مل يكن معهم بعد أن رفعه اهللا إليه          

 قرر أنه كان شاهداً عليهم ما دام فيهم فقط ، مث ملا توفاه اهللا               ليقررهم ا يوم القيامة ، وعيسى       
 .م كان هو سبحانه الرقيب عليهم العليم بأعماهل

 :يقول الطربي يف ذلك

 ما قلت هلم إال الذي أمرتين به مـن          :وهذا خرب من اهللا تعاىل ذكره عن قول عيسى يقول         (
’ #$!© #$ (#ρß‰ç6ôã:القول أن أقوله هلم وهو أن قلـت هلـم          În1u‘ öΝä3 −/ u‘ uρ 4 àMΖ ä.uρ öΝÍκö n= tã # Y‰‹Íκy− $ ¨Β àMøΒ ßŠ öΝÍκ Ïù :  
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$ ، عليهم وعلى أفعاهلم وأقواهلم       أظهرهم شاهداً  وكنت على ما يفعلونه وأنا بني      £ϑn= sù ©Í_tGøŠ©ù uθs?  يقول : 
% |MΨä. |MΡr& |=‹Ï فلما قبضتين إليك   §9 $# öΝÍκö n= tã  ألين إمنـا   ؛   كنت أنت احلفـيظ علـيهم دوين         :يقول

 أفعال القـوم    ويف هذا تبيان أن اهللا تعاىل إمنا عرفه        ،   شهدت من أعماهلم ما عملوه وأنا بني أظهرهم       
& |MΡr: بقوله١ومقالتهم بعد ما قبضه إليه وتوفاه u™ |Mù= è% Ä¨$ ¨Ζ= Ï9 ’ ÎΤρ ä‹Ïƒ ªB$# u’ ÍhΓé& uρ È⎦÷⎫ yγ≈ s9 Î) ⎯ ÏΒ Èβρ ßŠ «!$#    

 |MΡr& uρ 4’ n? tã Èe≅ ä. &™ó©x« î‰‹Íκy−  شيء ك  ألنه ال خيفى علي   ؛   وأنت تشهد على كل شيء        :يقول 
 فإمنا أنا أشهد على      ،  وذلك ما عاينت وأنا مقيم بني أظهر القوم         ، ءوأما أنا فإمنا شهدت بعض األشيا     

 .٢)ذلك الذي عاينت ورأيت وشهدت 

 أمر اخللق فيه إىل اهللا ، إن         وما يتعلق مبآل الناس وجمازام على أعماهلم فقد رد عيسى           
 . شاء عذم وإن شاء غفر هلم ، وكل ذلك حبكمته سبحانه

 :يقول ابن كثري

 β: وقوله( Î) öΝåκö5Éj‹yè è? öΝåκ̈Ξ Î* sù x8 ßŠ$ t6Ïã ( β Î)uρ öÏøó s? öΝßγs9 y7̄ΡÎ* sù |MΡr& â“ƒÍ• yè ø9 $# ÞΟŠ Å3 pt ø: $#      هـذا الكـالم
  سأل عما يفعل وهم يـسألون      الذي ال ي    ،  فإنه الفعال ملا يشاء     ؛ يتضمن رد املشيئة إىل اهللا عز وجل      

   وصاحبة وولـداً    وجعلوا هللا نداً    رسوله ،  وعلىويتضمن التربي من النصارى الذين كذبوا على اهللا         
 .٣)تعاىل اهللا عما يقولون علوا كبريا

 مل يكن ليخرب عن نفسه أن سـيدين         فإذا تقرر ذلك من القرآن الكرمي علم أن عيسى          
 .الناس على أعماهلم يوم القيامة

لى وجـه    فإنه ال شك مل خيرب أحداً من أتباعه وحوارييه ع          وإذا كان هذا حال عيسى      
 .اخلصوص أنه سيكون دياناً على أحد يوم القيامة ، وال أنه سيكون جمازياً للخالئق كلها

إا مبنية على ألوهية املسيح وهو أساس       (  :واألمر كما قال بعض الباحثني عن قضية الدينونة       
 .٤)باطل ، وإذا ثبت أنه بشر نيب مل يكن له احلق أن حياسب أو يدين 

                                                   
  :  من األمور اليت ظهرت يف حياته ولذلك تكرر منه قول للنـاس             إن ادعاء ألوهية عيسى      -)٥٠٦ -٥٠٥( ص – سبق أن قلت   ١
 ، وأن اهللا تعاىل أخربه به بعد رفعه إليه ، وأقول             والطربي يرى هنا أن ذلك مما قاله الناس بعد عيسى            ،) اعبدوا اهللا ريب وربكم   ( 

ـ                   قد وقع يف حياة عيسى      إن هذا     ذا االدعـاء    ، ألنه لو كان وقع بعده ملا كان مسؤوالً عنه ، بل تقع املسؤولية على من روج هل
 وهو العليم بكل شيء وليس يف حاجة إىل أن يسأل عيسى ولكن ذلـك               – سأله اهللا تعاىل     ولكن ألن األمر وقع يف حياة عيسى        

أأنت قلت هلم ذلك وأنت بينهم ، فنفى عيسى ذلك وقرر أنه مل يدعهم إال إىل توحيد اهللا                   :  سأل نبيه عيسى   -كان تقريراً منه سبحانه   
 .ربه ورم

 )١٣٩/ ٧( تفسري الطربي  ٢
  )٢٣٤ -٢٣٣/ ٣( تفسري ابن كثري  ٣
 )١٤٥ -١٤٤(املسيحية ألمحد شليب ص ٤
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اً فإن احلواريني الذين هم أخلص أتباع األنبياء وأوثقهم إمياناً ال يتصور وإذا تقرر ذلك أيض
 قضية كهذه مبنية على فرض ألوهيته أو كونه ابناً هللا ، وهم منهم أن يعتقدوا يف نبيهم عيسى 

 :الذين سبق منهم أن شهدوا بأنه بشر رسول 
 ® !$oΨ−/ u‘ $ ¨ΨtΒ# u™ !$ yϑÎ/ |Mø9 t“Ρr& $ oΨ÷è t7¨?$# uρ tΑθ ß™§9 $# $oΨö; çF ò2 $$ sù yìtΒ š⎥⎪ Ï‰Îγ≈ ¤±9  ]٥٣:آل عمران [ 〉 ∪⊃∋∩ #$

 

 :لألسباطاملوقف من دينونة احلواريني /ثانياً 
 مع املسيح   رى من أن احلواريني سيدينون أسباط إسرائيل      تقدم الكالم حول ما يعتقده النصا     

م سيجلسون جبانبه على اثين عشر عرشاً من أجل ذلك١ ، وأ. 

ير صحة أو خطأ هذا االعتقاد ال بد من عرض قضية قررها اإلسـالم وهـي                ومن أجل تقر  
 .شهادة الناس على بعضهم البعض

فقد قرر القرآن الكرمي شهادة الناس على بعضهم يوم القيامة ، فهناك شهادة األنبياء علـى                
 .أقوامهم ، وهناك شهادة األمم على بعضها

tΠöθtƒuρ ß]yè ®: ومن األول قوله تعاىل      ö7tΡ ’ Îû Èe≅ ä. 7π̈Β é& # ´‰‹Îγx© ΟÎγøŠn= tæ ô⎯ ÏiΒ öΝÍκÅ¦àΡr& ( $ uΖ ø⁄Å_uρ šÎ/ # ´‰‹Íκy− 

4’ n? tã Ï™Iωàσ̄≈ yδ 4 $ uΖ ø9 ¨“ tΡuρ šø‹n= tã |=≈ tGÅ3 ø9 $# $ YΖ≈ u‹ö; Ï? Èe≅ ä3 Ïj9 &™ó©x« “Y‰èδuρ Zπyϑômu‘ uρ 3“u ô³ ç0uρ t⎦⎫ ÏϑÎ= ó¡ßϑù= Ï9 ∩∇®∪ 〈 ]ــل : النح
٨٩[ 

≈y7Ï9≡x‹x.uρ öΝä3 ®:ومن الثاين قوله تعاىل  oΨù= yè y_ Zπ̈Β é& $ VÜ y™uρ (#θçΡθ à6tGÏj9 u™!# y‰pκà− ’ n? tã Ä¨$̈Ψ9 $# tβθä3 tƒuρ 

ãΑθ ß™§9 $# öΝä3 ø‹n= tæ # Y‰‹Îγx© 3 〈 ] ١٤٣: البقرة[ 

 ستشهد على غريها من األمم يوم القيامة بأن رسلهم قد بلغوهم رساالت             فإن أمة حممد    
ن الكرمي بقصص األنبياء مع أقـوامهم ، وبـالء األنبيـاء            اهللا ، ذلك أن اهللا تعاىل قد أخرب يف القرآ         

 ستشهد على باقي األمم مبقتضى إخبـار اهللا خـربهم مـع             وتبليغهم رساالت اهللا ، وأمة حممد       
 .أنبيائهم

 جييء نوح وأمته فيقول     ( :وقد جاء مصداق ذلك يف  احلديث الصحيح عن الرسول إذ يقول           
ما جاءنـا   ،  ال: فيقولون ؟هل بلغكم  : فيقول ألمته  ،  أي رب   نعم  : فيقول  ؟  هل بلغت   :اهللا تعاىل 
وهـو  ، فنشهد أنه قد بلـغ  ،  وأمته -  - حممد : فيقول لك ؟من يشهد : فيقول لنوح ،   من نيب 

≈y7Ï9≡x‹x.uρ öΝä3: (قوله جل ذكره oΨù= yè y_ Zπ̈Β é& $ VÜ y™uρ (#θçΡθ à6tGÏj9 u™!# y‰pκà−( (٢ . 
                                                   

 )٤٤٦( انظر ما تقدم ص ١
 )٤٥٥(تقدم خترجيه ص ٢
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   د  لم أن أمة حمم   إذا تقرر ذلك ع           ستشهد على األمم األخرى يوم القيامة ، وهذا يؤصـل 
 .ملبدأ شهادة الناس على بعضهم البعض يوم القيامة

ن احلواريني سيدينون أسباط إسرائيل االثين عشر فـإن         أوعند النظر فيما ذكره النصارى من       
 :ذلك ال خيرج عن أحد معنيني

 .على ما فعلوه يوم القيامة أن يكون املعىن أم سيحاسبون أسباط بين إسرائيل -

 أنه بلغهم وأمت رسالته فآمن من        أم سيكونون شهوداً عليهم يوم القيامة مع املسيح          -
 .آمن وكفر من كفر منهم

احلواريني يف حق    فامتناعه   - كما تقدم  - وهو النيب       واألول ممتنع ، ألنه إذا امتنع عن عيسى         
 .من باب أوىل

 وأمتـه   تنع ، بل تشهد له نصوص القرآن والسنة ، ألنه إذا كـان حممـد                     وأما الثاين فال مي   
سيشهدون على باقي األمم يوم القيامة فإن شهادة أفراد من أمة واحدة بعضهم على بعض من بـاب                  

 .األوىل

إنكم لتجلسون يوم الدينونة جبـانيب      : (      حىت إن نص برنابا الذي ساقه يؤكد على معىن الشهادة         
 .١)على أسباط إسرائيل االثين عشرلتشهدوا 

إنه عندما جيلس ابن اإلنسان على عرش جمـده يف زمـن التجديـد              ( :بينما نص مىت يقول   
 .٢)جتلسون أنتم الذين تبعتموين على اثين عشر عرشاً لتدينوا أسباط إسرائيل االثين عشر

 ى أعماهلما ، وحماسبتهم عل للخالئق كله أن قضية دينونة املسيحتقرر ذلك علمإذا 

 كل ذلك ال يستقيم مع مـا    - مبعىن جمازام على أعماهلم    –وقضية دينونة احلواريني ألسباط إسرائيل      
 ، وال مع ما أخربنا عن حوارييه الذين آمنـوا بـاهللا      يف القرآن الكرمي عن املسيح       ذكره اهللا   

  . بوصفه بشراً رسوالًوبنبيه عيسى 

                                                   
 ٢: ١٩برنابا ١
 ٢٨: ١٩مىت ٢
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 الفصل اخلامس
 اإلسالم لنصرا�ية واحلواريون بني ا

 

   احلواريون يف مصادر النصارى : املبحث األول
 .ومصادر املسلمني

   يف لحواريني مواقف لمقار�ة بني : املبحث الثا�ي
 .لصحابةاأل�اجيل ومواقف ل
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 املبحث األول
 يف مصادر النصارىاحلواريون 

 ومصادر املسلمني
 

رى ، وما ذكر عنهم يف القرآن والسنة نصل         بعد استعراض ما ذكر عن احلواريني لدى النصا       
 :إىل النقطة اجلوهرية واخلالصة من هذه الدراسة 

  هل احلواريون املذكورون لدى النصارى بأمسائهم هم أنفسهم من ذكروا يف القرآن الكرمي             
 وأشارت إليهم السنة النبوية؟ 

يح هللا تعاىل، وشـهادم     هل أولئك الذين تنسب إليهم مصادر النصرانية قوهلم ببنوة املس         و  
 على صلب املسيح وقيامته ودينونته للخالئق ، هم من ذكروا يف الكتاب والسنة؟

 وهل الذين عقدوا جممع الشيوخ ليلغوا لزوم العمل بشريعة التوراة اليت جاء ا عيسى               
 ه ؟هم أنفسهم من ذكروا يف القرآن والسنة على أم املقتدون بسنة نبيهم ، املهتدون دي

 : ثالثة احتماالتإن األمر يف هذه القضية يدور حول

وقعت أن يكون املذكورون لدى النصارى هم أنفسهم من ذكروا يف القرآن والسنة و            : األول
 .القضايا اليت نسبت إليهممنهم 

ولكن القضايا اليت ذكرت عنهم يف األناجيل ،  ن لدى الطرفني    أن يكونوا هم املذكوري   : الثاين
 . ومل تقع منهمنسبت إليهم

أخرى حدثت منها تلك األمور مث      أن يكون املذكورون لدى النصارى شخصيات       : الثالث  
 .نسبت إىل احلواريني إلضفاء املصداقية عليها

أما االحتمال األول فهو ممتنع ؛ ألن من زكاهم القرآن الكرمي وذكرم نصوص السنة بأم               
 .ع تلك القضايا املنسوبة إليهم يف مصادر النصارىاملقتدون بسنة األنبياء ال يتصور منهم وقو

 أما االحتمال الثاين وهو أن يكون املذكورون يف القرآن والـسنة مـن احلـواريني هـم                 و
ه ال دليل مؤكداً على     فإن،  نسبت إليهم   املذكورين يف العهد اجلديد ، ومل تقع منهم تلك القضايا وإمنا            

ية مل يرد فيهما تفصيل عدد احلواريني وأمسائهم كما هو مذكور ذلك ؛ ألن القرآن الكرمي والسنة النبو 
 .لدى النصارى
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وإذا أردنا األخذ ذه الفرضية فإنه تواجهنا عقبة رئيسة يف ما خيتص بأمساء احلواريني لـدى                
النصارى ، فهم إذ يتفقون على أن عدد احلواريني اثين عشر فإم خيتلفون يف أمسائهم ، فال جنـد يف                    

 اتفاقاً حول هذه األمساء ، بل جند        - العهد اجلديد  – الرئيسة يف التاريخ النصراين للقرن األول        الوثيقة
االختالف والتضارب اللذين حاول معهما مفسرو العهد اجلديد وطائفة من كتاب النصارى التوفيق             

احلواريني يف بني تلك االختالفات ، وإجياد خمارج لتلك املشكالت اليت جنمت عن االختالف يف أمساء              
 .١العهد اجلديد

فإذا كان احلال كذلك وكان النصارى ال يتفقون على أمساء أولئك احلواريني فإن اجلزم بأن               
املذكورين يف القرآن الكرمي ، والذين زكتهم نصوص السنة هم أنفسهم املذكورون لدى النـصارى               

 .أمر ال ميكن األخذ به

 أخرى وقعت منها تلك األمور املنـسوبة إىل         ل الثالث بأن يكونوا شخصيات    وأما االحتما 
 أخذنا باالعتبار شواهد االختالق املوجودة يف التاريخ النصراين، فـال           افهو احتمال وارد إذ   احلواريني  

 . الذين كانوا مع عيسى يستبعد أن تكون تلك شخصيات أخرى غري احلواريني احلقيقيني 

 يقف موقفاً حازماً جتاه القضية فينفـي        لذيوهذا االحتمال األخري هو ما يرجحه ابن حزم ا        
 شخصيات  همبشدة أن يكون احلواريون املذكورون يف القرآن الكرمي هم من ذكرم األناجيل ، بل               

 ليعلم كل مسلم أن هؤالء الذين يـسموم         : (  ، يقول   أخرى تعمدت اإلساءة إىل دين املسيح     
 ومىت الشرطي ويوحنـا ويعقـوب       ٢باطرة ك كانوا حواريني للمسيح    النصارى ويزعمون أم    

 .٣ ) بل كانوا كذابني مستخفني باهللا تعاىل؟مل يكونوا قط مؤمنني فكيف حواريني األخساء ويهوذا

سني من اليهود إلفساد    مث يزيد أن هؤالء أحد فريقني إما مقرين للمسيح باأللوهية وإما مدسو           
 :يقولف دين املسيح

 معتقدين لذلك    ، هية املسيح   ولأما مقرين ب  إ  : تعاىل بل كانوا كذابني مستخفني باهللا    ( 
ـ          إ و ....غالني فيه    أتبـاع املـسيح      نما مدسوسني من قبل اليهود كما تزعم اليهود إلفساد دي

  .٤)ضالهلمإو

 : فيقولمث يفرق بينهم وبني احلواريني املذكورين يف القرآن

                                                   
 .سبق وأوضحت هذا االختالف وحماوالت سد ثغراته من قبل كتاب النصارى يف تراجم احلواريني يف الباب األول من هذا البحث ١
 .يريد به بطرس ٢
 )٨٩/ ٢(الفصل  ٣
 .املرجع السابق ٤
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    ندين هللا عز وجـل حببـهم        ، اهللا حقاً وأما احلواريون الذين أثىن اهللا عليهم فأولئك أولياء         ( 
 .١) ألن اهللا تعاىل مل يسمهم لنا  ؛وال ندري أمسائهم

وأخرياً يقطع يقيناً بأن هؤالء غري أولئك املذكورين يف األناجيل ، بل األخريون ممـن كفـر             
 :يقولفبدين املسيح 

   املـستخف   ويوحنـا   ، ومىت الـشرطي  ،  إال أننا نبت ونوقن ونقطع بأن باطرة الكذاب         ( 
 ما كانوا قـط مـن        ،  وبولس اجلاهل   ،  ولوقا الفاجر   ،  الفاسق ش ومارق  ، ويهوذا ويعقوب النذلني  

 N : لكن من الطائفة اليت قال اهللا فيها ،٢نياحلواري txx.uρ ×πxÍ← !$ ©Û ]  ٣] )١٤: الصف  من سورة. 

 .مصادر املسلمنيهذه هي االحتماالت الواردة يف قضية احلواريني بني مصادر النصارى و

والقول فيها هو أن يقال إن اهللا سبحانه وتعاىل حني ذكر لنا خرب احلواريني مل خيربنـا عـن                   
عددهم وال أمسائهم وإمنا قص علينا ما حتصل به العربة ويقع االقتداء احلسن مـن نـصرم لنبـيهم                   

 .واتباعهم هلديه 

يالً عن عددهم وأمسائهم ، فليس أمامنا       وكذلك احلال بالنسبة للسنة النبوية فال جند فيها تفص        
 .إال التوقف يف هذا األمر

وكان يمكن أن يقال يف عددهم وأمسائهم املذكورة يف مصادر النصارى إا من قبيل مـا ال              
يكذَّب فيه أهل الكتاب لعدم خمالفته ملا ورد يف القرآن والسنة ، إال أن النصارى أنفسهم خمتلفون يف                  

اريني ، مما جيعل الشك يتسرب إىل صحة ما ذكروه من أمساء ، إذ لو كانت يقينيـة                  حتديد أمساء احلو  
 .النسبة ملا حدث فيها مثل هذا االختالف ، خاصة وأا أمساء أقرب األتباع إىل املسيح 

أضف إىل ذلك شح املعلومات املوثقة عن أولئك الذين يذكر النصارى أـم احلواريـون                 
الص توارخيهم وسريهم إال من فتات متناثر بني ثنايا العهد اجلديـد ، ومـن               حىت إنه ال ميكن استخ    

روايات حكم عليها النصارى أنفسهم بأا ال ميكن أن تتخذ أصالً لسري احلواريني بسبب بعدها عن                
 .٤احلقيقة وإغراقها يف اخليال واألساطري

نـسوبة إىل احلـواريني يف   وينبغي اإلشارة هنا إىل أن ما سبق و أوردته من نقد للقـضايا امل           
مصادر النصارى مل يكن على أساس اجلزم واليقني بأن هؤالء االثين عشر املذكورين يف العهد اجلديد                

                                                   
 )٢/٩٠(املرجع السابق  ١
 مصادر النصارى ، لكن بولس كان له وضع خاص بعد           لوقا ومرقس وبولس مل يكونوا من احلواريني االثين عشر ومل يذكر ذلك يف             ٢

 .انضمامه إىل أتباع املسيح وصار يعد ضمن أوائلهم ، بل أصبح بعد ذلك قطب الرحى الذي تدور عليه النصرانية عقيدة وشريعة
 )٩١ -٩٠/ ٢(الفصل  ٣
 .انظر يف ذلك تراجم احلواريني يف الباب األول من هذا البحث ٤
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 يف القرآن الكرمي ، بل على أساس ذكر النصارى هـذه القـضايا              نهم أنفسهم احلواريون املذكورو   
 بغض النظر عن األمساء     –واريني   الذين مساهم القرآن الكرمي باحل     منسوبة إىل أقرب أتباع عيسى    

  .-واألشخاص

 كان له حواريون     أن عيسى    فإننا نعلم يقيناً من كتاب اهللا عز وجل وسنة نبينا حممد          
صدقوا يف نصرته وثبتوا على دينه حىت ممام ، ودليل ذلك أن القرآن الكرمي زكاهم وأمرنا باالقتداء                 

 .مرنا بذلكم ، ولو كانوا غريوا بعده وبدلوا ملا أُ

 هم من ينسب إليهم النصارى كل تلك القضايا اليت تضاد           وهؤالء املقربون من املسيح     
 ، ويذكر النصارى هلؤالء أمساء ال تتفق أناجيلهم يف ذكرها مما يضعف الـيقني              ما جاء به املسيح   

 .بصدقها

 من عنـد     بوصفه نبياً مرسالً   أقرب األتباع إىل عيسى     " احلواريون"فمحور القضية هم    
 .اهللا وما نسب إىل هؤالء احلواريني من قضايا

 أن   مـن   عرف وشهر لدى النـاس     وسبب نسبة النصارى تلك األمور إىل احلواريني هو ما        
احلواريني هم أخلص أتباع األنبياء وأشدهم اتباعاً هلم ، وحني يراد لقضية ما أن تأخذ حيـزاً مـن                   

وع حـىت يقـع يف ر     ،  لنيب أو إىل أشد أتباعه متسكاً ديه        املصداقية فليس أسهل من نسبتها إما إىل ا       
 .الناس أن هذا األمر حق ال جدال فيه

 وهو النيب ، فقد     واملتتبع للتاريخ النصراين جيد نسبة كثري من األمور العظيمة إىل عيسى            
تها إىل   فأسهل من ذلك ادعاء تلك القـضايا ونـسب          ،  ، ونسبوا قول ذلك إليه      أنه إله وابن إله    اادعو

 .احلواريني لتضفى عليها املصداقية وتكون أدعى إىل القبول

 :وجيدر القول هنا إن ما نسب إىل احلواريني يف مصادر النصارى ينقسم إىل قسمني رئيسني

 وأدى لتحريف العقيدة والشريعة ، حنو ما         أحدمها ما خالف أصل ما جاء به املسيح          -
ادعاء بنوة املسيح هللا تعاىل والصلب والفداء وقيامة املسيح من          فصلت القول فيه ويف نقده من قضايا        

 . مصدقاً ااألموات والدينونة وإلغاء العمل بشريعة التوراة اليت جاء عيسى

فمثل هذه القضايا ال ميكن نسبتها إىل احلواريني ، بل جيزم بأن نسبتها إليهم ما كانت إال من                  
 .اجل إكساا القوة واملصداقية
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 يرى أنه من     مثالً شارل جنيرب فـ   مر قد أقره نقاد النصارى فيما نقلتهم عنهم سابقاً ،         وهو أ 
احملال أن يكون احلواريون قد دعوا إىل عاملية دعوة املسيح ، أو فكروا بنشر الرسالة خـارج البيئـة                   

  .١اليهودية

ىل بين  ما جاء إال برسالة خاصة إ      أن عيسى   هو تصوره   والذي دعا جنيرب إىل مثل ذلك       
ودرج حواريوه من بعده على ذلك ، فال ميكن أن تكون تلك األمور إال خمتلقة منـسوبة                 ،  إسرائيل  

 . إليهم 

 القسم الثاين من القضايا اليت نسبت إىل احلواريني هو ما يتعلق بالكرامات اليت أجريـت                -
ـ              ا كـان جيريـه     على أيديهم واملعجزات اليت تقول نصوص العهد اجلديد إا جرت على أيديهم مم

 ، فمثل هذه األمور ال خنتلف معهم يف إمكان حصوهلا مبقتضى أن احلواريني أوليـاء هللا                  املسيح
وأولياء اهللا قد جتري على أيديهم كرامات بإذن اهللا ، وقد سبق تفصيل القول يف ذلك وأن ما كـان                    

 ذكرها علماء املـسلمني يف  معجزة لنيب ميكن أن يقع لغريه وتسمى حينئذ كرامة ، وهلا ضوابطها اليت         
 .٢مظاا

                                                   
  )٤٢٤ -٤٢٢(انظر ما سبق ص ١
 )٤٩١(انظر ما سبق ص ٢
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 املبحث الثاين
  مواقف للحواريني يف األناجيل مقارنة بني

 لصحابةمواقف ل و
 

 إن املتأمل لنصوص القرآن الكرمي والسنة النبوية ، واملطلع على سري أصحاب نبينا حممـد             
 .ء املقربونوخاصة أقرم إليه ، جيد فيها صورة ناصعة ملا يكون عليه أتباع األنبيا

 ، وآمنوا به وآزروه ونصروه      ل  فالصحابة رضوان اهللا عليهم كانوا هم من صدقوا الرسو        
 .وافتدوه بأمواهلم وأوالدهم ، وكانوا نعم النصري لنبيهم 

 ، وأخربنا   وصف أولئك الذين اختارهم لصحبة نبيه       بوقد أخربنا اهللا تعاىل يف كتابه العزيز        
 :التوراة واإلجنيل ، يقول تعاىلأن هذا الوصف قد سبق يف 

® Ó‰£ϑpt ’Χ ãΑθ ß™§‘ «!$# 4 t⎦⎪ Ï%©!$# uρ ÿ…çµyè tΒ â™!# £‰Ï©r& ’ n? tã Í‘$ ¤ä3 ø9 $# â™!$ uΗxq â‘ öΝæηuΖ ÷t/ ( öΝßγ1ts? $ Yè ©.â‘ # Y‰£∨ ß™ tβθäó tGö6tƒ 

WξôÒsù z⎯ ÏiΒ «!$# $ ZΡ≡uθôÊÍ‘ uρ ( öΝèδ$ yϑ‹ Å™ ’ Îû ΟÎγÏδθã_ãρ ô⎯ ÏiΒ ÌrO r& ÏŠθàf¡9 $# 4 y7Ï9≡sŒ öΝßγè= sV tΒ ’ Îû Ïπ1u‘ öθ−G9 $# 4 ö/ àSè= sV tΒ uρ ’ Îû È≅Š ÅgΥ M} $# 

?íö‘ t“ x. ylt÷z r& …çµt↔ ôÜ x© …çν u‘ y—$ t↔ sù xán= øó tGó™$$ sù 3“uθtF ó™$$ sù 4’ n? tã ⎯ ÏµÏ%θß™ Ü=Éf÷è ãƒ tí# §‘ –“9 $# xáŠÉó u‹Ï9 ãΝÍκÍ5 u‘$ ¤ä3 ø9 $# 3 y‰tãuρ ª!$# 

t⎦⎪ Ï%©!$# (#θãΖ tΒ# u™ (#θè= Ïϑtãuρ ÏM≈ ysÎ=≈ ¢Á9 $# Νåκ÷] ÏΒ Zο tÏøó ¨Β # ·ô_r& uρ $ Jϑ‹ Ïàtã ∩⊄®∪ 〈  ]٢٩: الفتح [ 

وهذا الوصف من اهللا تعاىل لصحابة خري خلقه هو الصورة املثلى اليت يكون عليهـا أتبـاع                 
 .األنبياء من حيث كوم شاهدوا النيب وعاشوا معه وتلقوا منه دينهم دون واسطة

 وبني ما تورده نصوص العهـد       ابة النيب   وعند مقارنة مثل هذه الصورة الواردة عن صح       
 جند البون شاسعاً والشقة بعيدة بني ما ذُكر عن هؤالء وما ذُكر عن              اجلديد عن حواريي عيسى   

  .- وكالمها أتباع نيب مرسل من عند اهللا–أولئك 

كر عن احلواريني  وبني ما ذُ الكرام للمقارنة بني ما أثر عن الصحابة    وسأضرب هنا ثالثة أمثلة   
 .يف العهد اجلديد

 

 :أتباع األنبياء والعلم/ أوالً
 إىل أمة من األميني ليعلمهم      يذكر اهللا سبحانه وتعاىل يف كتابه العزيز أنه بعث نبيه حممداً            

 ومن ذلك    ، مة يف غري موضع من الكتاب العزيز      الكتاب واحلكمة ، وقد امنت اهللا بذلك على هذه األ         
ßx ®: قوله تعاىل  Îm7|¡ç„ ¬! $ tΒ ’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# $ tΒ uρ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# Å7Î= pR ùQ $# Ä¨ρ‘‰à)ø9 $# Í“ƒÍ• yè ø9 $# ÉΟ‹ Å3 pt ø: $# ∩⊇∪ uθèδ “Ï%©!$# y]yè t/ 
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’ Îû z⎯↵ Íh‹ÏiΒ W{$# Zωθß™u‘ öΝåκ÷] ÏiΒ (#θè= ÷F tƒ öΝÍκö n= tã ⎯ ÏµÏG≈ tƒ# u™ öΝÍκ Ïj.t“ ãƒuρ ãΝßγßϑÏk= yè ãƒuρ |=≈ tGÅ3 ø9 $# sπyϑõ3 Ït ø: $# uρ β Î)uρ (#θçΡ% x. ⎯ ÏΒ ã≅ ö6s% ’ Å∀s9 

9≅≈ n= |Ê &⎦⎫ Î7•Β ∩⊄∪ t⎦⎪ Ìyz# u™uρ öΝåκ÷] ÏΒ $ £ϑs9 (#θà)ysù= tƒ öΝÍκÍ5 4 uθèδuρ â“ƒÍ• yè ø9 $# ãΛ⎧Å3 pt ø: $# ∩⊂∪ y7Ï9≡sŒ ã≅ ôÒsù «!$# Ïµ‹ Ï?÷σãƒ ⎯ tΒ â™!$ t±o„ 4 ª!$# uρ 

ρèŒ È≅ ôÒxø9 $# ÉΟŠ Ïàyè ø9  ]٤ -١: اجلمعة[   〉 ∪⊇∩ #$

 :  اليت ذكرها اهللا تعاىل يف قولههيموكانت بعثة هذا الرسول إجابة لدعوة إبرا

® $ uΖ −/ u‘ ô]yè ö/ $# uρ öΝÎγ‹ Ïù Zωθß™u‘ öΝåκ÷] ÏiΒ (#θè= ÷Gtƒ öΝÍκö n= tæ y7ÏG≈ tƒ# u™ ÞΟßγßϑÏk= yè ãƒuρ |=≈ tGÅ3 ø9 $# sπyϑõ3 Ït ø: $# uρ öΝÍκ Ïj.t“ ãƒuρ 4 y7̈ΡÎ) |MΡr& 

â“ƒÍ• yè ø9 $# ÞΟŠ Å3 ysø9   ]١٢٩: البقرة  [ 〉 ∪®⊅⊆∩ #$

 .١ واحلكمة بالسنة النبوية ، اآلية بالقرآن الكرميسر الكتاب يفوقد فُ

وملا جاء هذا الرسول إىل هذه األمة اليت كانت تعبد األوثان وعلمهم الكتـاب واحلكمـة                
صارت بفضل اهللا خري أمة أخرجت للناس ، وكان منهم أعلم األمة بأمور الدين والـدنيا ، وهـم                   

علَّمهم ومتَّم فيهم مكـارم األخـالق ، فـصاروا           ، ف  الصحابة الذين تلقوا علمهم عن رسول اهللا        
 .معلمني للناس بعد أن كانوا يف اجلاهلية يف ضالل مبني

 ال جند ما يقرب منـه يف وصـف          وهذا الوصف الذي يصف به القرآن أصحاب حممد         
 . يف العهد اجلديدأصحاب عيسى 

 الوصف الغالب عليهم فإضافة إىل الشح الذي عرف عن سري احلواريني يف العهد اجلديد فإن          
  : بقوله عنهم - وهو من نقاد النصارى-فيها هو ما يعرب عنه ول ديورانت 

ويصعب علينا أن نقول إن أولئك الرسل كانوا من طراز الذين يختارون ليبـدلوا أقـوال                ( 
 .٢)، وتكشف عيوم كشفاً صرحياً  فاألناجيل تظهر ما بني أخالقهم من اختالف واقعي ،العامل

 وهي اليت   –ا يذكره ديورانت هنا هو ما تعكسه نصوص األناجيل عن احلواريني ؛ ألا              وم
 مل تعن ببيان مدى ما كان عليه احلواريون         -اختذت وثيقة لتأريخ حياة احلواريني يف عهد املسيح       

 ، بل على العكـس مـن ذلـك          من علم ، وال توضح ما الذي أفادوه من صحبتهم للمسيح            
 .ل بالصورة اليت أشار إليها ديورانتتصورهم األناجي

 وميكن استجالء تلك الصورة بالعودة إىل سرية بطرس يف العهد اجلديد ، وما فيهـا مـن                 
اضطراب جعل النصارى أنفسهم خمتلفني حول حتديد شخصية يقال إا لزعيم احلواريني وأقرم إىل              

 .٣املسيح

                                                   
 )٤٤٨/ ١(تفسري ابن كثري: انظر ١
 )١١/٢٢٢(قصة احلضارة ٢
 .من هذا البحث) ٧٩(انظر سرية بطرس ص ٣
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 سفر األعمال قد سبقت اإلشارة إىل       والنصوص اليت تذكر بعد ذلك نبوغ بطرس الفكري يف        
 .١نقدها ، وكالم نقاد النصارى حوهلا

 وكل هذا يدل على أن سري احلواريني مل يعن ا عناية جيدة حىت اندرست سريهم األصلية                
 .اليت تتوافق مع مكانتهم كأتباع نيب مرسل ، ومل يبق إال القليل الذي مل يسلم من نقد الناقدين

 
 : على دين األنبياءالثبات/ ثانياً 

جاء يف السنة النبوية الصحيحة ما يدلل على ثبات الصحابة رضوان اهللا تعاىل عليهم علـى                
 بعد انتقاله إىل الرفيق األعلى ، وتتمثل صورة من ذلك الثبـات يف              الدين الذي جاء به نبينا حممد       

ت ألوية حروب الردة إبان     موقف أيب بكر الصديق من مانعي الزكاة ، وهو املوقف الذي ألجله عقد            
 . خالفته

 وكان أبو بكر    ملا تويف رسول اهللا     :(  قال    عن أيب هريرة     أخرج البخاري يف صحيحه   
           وكفر من كفر من العرب ، فقال عمر ،  :           كيف تقاتل الناس وقد قـال رسـول اهللا      : 
فقد عصم مين ماله ونفـسه إال حبقـه         أمرت أن أقاتل الناس حىت يقولوا ال إله إال اهللا ، فمن قاهلا              " 

واهللا ألقاتلن من فرق بني الصالة والزكاة ، فإن الزكاة حق املال ، واهللا              : ، فقال " وحسابه على اهللا    
فواهللا ما هـو إال     :  لقاتلتهم على منعها ، قال عمر         كانوا يؤدوا لرسول اهللا      ٢لو منعوين عناقاً  

 .  ٣)رفت أنه احلق فعأن قد شرح اهللا صدر أيب بكر 

وهذا املوقف الذي ثبت فيه أبو بكر الصديق على وجوب فرضية الزكاة حىت إنه عقد األلوية                
 ، مث ملا توفاه اهللا منعوها ، هذا املوقـف           حملاربة مانعيها الذين كانوا يؤدوا على عهد رسول اهللا          

 .ع الشيوخيضاده متاماً ما تنسبه نصوص العهد اجلديد إىل احلواريني يف جمم

 عنهم قد عمدوا إىل تغـيري       فإن هذا اجملمع ينسب إىل احلواريني أم بعد غياب املسيح           
 إال دينه ، ونقض الشريعة اليت جاء ا من أساسها ، حىت مل يبق من الدين الذي جاء به عيـسى            

 .القليل مما رأى حضور اجملمع إبقاءه

 ، ومع تزكية القرآن الكـرمي       من عيسى وهو أمر ال ميكن أن يتفق مع مكانة احلواريني          
 .هلم

                                                   
 )١٢٨(انظر ما سبق ص ١
 )٤٥٩/ ٧(فتح الباري . أنثى املعز : العناق ٢
 )١٤٠٠ -١٣٩٩(أخرجه البخاري يف كتاب الزكاة باب وجوب الزكاة ، رقم احلديث ٣
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 إىل  وإن السرية األصلية للحواريني ال شك قد تضمنت ثبام على ما جاء به عيـسى                
ممام ؛ ألن القرآن الكرمي حني أخربنا خربهم زكاهم لنا وأمرنا باالقتداء م يف نـصرم لنبـيهم                   

ينهم ، مث الثبات على دينه بعد غيابه عنهم ، ولو           وهذه النصرة تقتضي ثبام على موازرة نبيهم وهو ب        
 .كانوا قد بدلوا وغريوا ملا أُخربنا خربهم على هذا النحو يف القرآن الكرمي

 
 : شجاعة أتباع األنبياء/ثالثاً

 يف سري الصحابة الكثري من املواقف اليت تتجلى فيها شجاعتهم ووقوفهم إىل جانب الرسول             
     تداؤهم إياه بأمواهلم وأنفسهم ، ومن ذلك مواقف الصحابة يـوم أحـد              يف السراء والضراء ، واف

حني كر املشركون على املسلمني وتراجع منهم من تراجع وثبت كبار الصحابة يدافعون عن رسول               
ملا كان يوم أحـد اـزم       : (  قال  ، ومن ذلك  ما أخرجه البخاري يف صحيحه عن أنس             اهللا  

 له ، وكان أبو طلحـة رجـالً         ١ جموب عليه حبجفَة    يدي النيب     وأبو طلحة بني   الناس عن النيب    
انثرها : رامياً شديد الرتع ، كسر يومئذ قوسني أو ثالثة ، وكان الرجل مير معه جبعبة من النبل فيقول                 

بأيب أنت وأمـي ، ال تـشرف        :  ينظر إىل القوم فيقول أبو طلحة      أليب طلحة ، قال ويشرف النيب       
 .٢..)ام القوم ، حنري دون حنرك يصيبك سهم من سه

 وهو ما    وافتداؤه نفسه بنفس النيب    فهذا املوقف فيه صرب وثبات أحد الصحابة مع النيب          
 حني أقبل اجلمع    يضاد ما تذكره األناجيل من موقف احلواريني يف هروم وختليهم عن املسيح             

 ، حىت إن أحدهم     ٣عن أحداث الصلب  الذين كانوا يطلبونه ، وذلك يف القصة اليت تذكرها األناجيل           
 .حني أمسك به اجلنود ترك مالبسه وهرب عرياناً من شدة اخلوف

و أمثال هذه املواقف اليت تذكرها األناجيل عن احلواريني ال ميكن أن تستقيم ومكانتهم من               
ن حيث قرم من نبيهم ، وحرصهم على نصرته اليت تقتضي أال يتركوه وقت اشـتداد احملـن ، إال أ    

                                                   
١ ب بضم أوله وفتح اجليم وتشديد الواو املكسورة بعدها مو         : قال ابن حجر  : بجمووجحدة أي مترس ، ويقـال للتـرس جوبـة          م 

 )٧/٤١٩( فتح الباري .واحلَجفَة بفتح املهملة واجليم والفاء هي الترس
 )٤٠٦٤(أخرجه البخاري يف كتاب املغازي ، باب غزوة أحد ، رقم احلديث  ٢
 )٣٤٧(ا سبق صانظر م ٣
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نصوص األناجيل تنسب إىل احلواريني اجلنب والتخلي عن نبيهم ، وهروم من حوله يف الوقت الذي                
 .كان ينبغي أن يلتفوا فيه حوله أكثر من أي وقت آخر

 قد اندرسـت وحمـي ذكرهـا             وكل ذلك يدل على أن السري احلقيقة حلواريي عيسى        
رة احلقيقة ألتباع نيب مرسل ، يفتـرض فـيهم أن           ومل يبق إال القليل الذي ال ميكن أن يعكس الصو         

 .يكونوا أشد الناس اتباعاً لنبيهم ، وأشدهم متسكاً ديه وثباتاً على منهجه

 

 
* * * * * * * * * 
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  البحثخامتة
 

وبعد ، فهذا هو ختام هذا البحث الذي أسأل اهللا تعاىل أن يبارك فيه ويتقبله ، وأهـم مـا                    
 :هي كالتايلتوصلت إليه من نتائج منه 

 اتفاق املصادر النصرانية واإلسالمية على تسمية املقربني مـن أتبـاع عيـسى              : أوالً  
باحلواريني ، وإن كانت بعض املصادر النصرانية قد خلت من هذه التسمية فإا ال تنفي أصل االتفاق                 

اليت يقال إا اللغة اليت     الذي يقويه ورود األصل املشترك لكلمة حواريني يف اللغة العربية ويف اآلرامية             
 .حتدث ا املسيح

 
إن املعتمد يف كتابة سري احلواريني لدى النصارى هو الكتاب املقدس بأناجيله ورسائله              / ثانياً

وهي مل تذكر تارخياً متسقاً عنهم ، بل ما ذكر فيها متفاوت كل التفاوت ، فبينما تذكر عن بعـض                    
وتفصيالت خمتلفة ، جندها تذكر الرتر اليسري عـن آخـرين               مواقف كثرية    - مثل بطرس  –احلواريني  

  .- مثل يعقوب بن حلفى– وتعرض صفحاً عن ذكر أي موقف آلخرين - مثل فيلبس-
 

إن املذكور يف مصادر النصارى عن سري احلواريني فيه الكثري من االختالف والتضارب             / ثالثاً
 اليت ذُكرت عنهم واليت يظهر فيها التضارب إما من بدءاً من حتديد أمسائهم وشخصيام ، إىل املواقف  

 .اختالف الرواية بني نص وآخر ، وإما من مصادمته لنصوص أخرى تعارضه متاماً
 

مل يوجد خارج إطار العهد اجلديد أي سري أخرى مكتوبة للحواريني يعتـرف ـا               / رابعاً
يد الذي ال يوثق به وال يسلم       النصارى ، فكل ما خرج عن دائرة الكتاب املقدس مصنف ضمن التقل           

 .مبا يورده ، ويصنفه كتاب النصارى ضمن األساطري
 

إن القضايا املنسوبة إىل احلواريني يف مصادر النصارى متثـل يف األصـل العقائـد               / خامساً  
الرئيسة يف املعتقد النصراين ، واليت مل تظهر وتقنن دفعة واحدة ، بل كان ذلك يف عصور متفاوتـة                   

رون عديدة ، ونسبتها إىل احلواريني عرب نصوص العهد اجلديد فيه تقدير أساس تارخيي وإضفاء               وعرب ق 
 .صبغة القداسة واملصداقية عليها ، حىت تكون أدعى إىل القبول

 
 مـا يتعلـق حبيـاة       - الكتاب والسنة  –إن اإلسالم مل يفصل يف مصادره األصلية        / سادساً

ساً نتمكن من خالهلا من فهم ما يتعلق باحلواريني من حيـث            احلواريني وسريهم ، وإمنا وضع لنا أس      
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 ٥٨١

 ، كما يمكننا من دحض الشبه الواردة لـدى النـصارى حـوهلم       كوم أخلص أتباع عيسى     
 .ونقد القضايا اليت ينسبوا إليهم

 
بعض القضايا اليت يذكرها علماء املسلمني من مفسرين ومؤرخني ال تتفق مع الرؤية             / سابعاً

يعرضها القرآن الكرمي ، وبعض ما يذكرونه يوافق ما لدى النصارى مما خالفوا فيه القرآن الكرمي                اليت  
 .وعرض هذه القضايا على القرآن والسنة يبني بوضوح احلق الذي اختلفوا فيه

 
 وإن كنا ال نعلم كثرياً من التفصيالت حول سريهم إال أننـا             إن حواريي عيسى    / ثامناً

ن أخلص الناس ، وأثبتهم يقيناً ، وأصدقهم نصرة لنبـيهم إنْ يف حياتـه معهـم                 نؤمن أم كانوا م   
مبالزمتهم له ، وأخذهم العلم منه ، وإنْ بعد رفعه عنهم بالثبات على دينه ، ونشر احلق الذي جاء به                    

 . تعاىلوهم من أكثر الناس علماً وأكثرهم معرفة باهللا ألم تلقوا العلم عن نيب من أنبياء اهللا
 

 إن اإلسالم وحده هو الذي قدر احلواريني قدرهم ، وبني مكانتهم من عيـسى             / تاسعاً
ووضعهم يف مكانتهم السامية بوصفهم أقرب أتباع نيب مرسل ، بينما كثري مـن املـذكور لـدى                  

 .النصارى عن احلواريني فيه تنقص وإزراء مبكانتهم
 

 وسلم وبارك على نبينا حممد وعلى هذا وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني ، وصلى اهللا
 آله وصحبه أمجعني
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 ٥٨٢

 الفهارس
     فهرس اآليات القرآ�ية. 
      فهرس األحاديث النبوية. 
      فهرس األعالم. 
    فهرس األماكن. 

     فهرس  املصطلحات  . 
قائمة املراجع . 
      فهرس املوضوعات. 
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 ٥٨٣

 فهرس اآليات القرآنية
 الصفحة السورة ةــــــــــــــــاآلي

® ß‰ôϑysø9 $# ¬! Å_Uu‘ š⎥⎫ Ïϑn=≈ yè ø9  ٥٥٤ الفاحتة 〉 ∪⊅∩ #$

® $Ο!9# ∩⊇∪ y7Ï9≡sŒ Ü=≈ tGÅ6ø9  ٤٩٤ البقرة 〉 .....#$

® ô‰s) s9 uρ $oΨ÷ s?# u™ ©y›θãΒ |=≈ tGÅ3 ø9 $# $ uΖ øŠ¤s% uρ .⎯ ÏΒ ⎯ Íν Ï‰÷è t/ È≅ ß™”9 $$ Î/ 〈  ٥٤٩ 

® öΝåκ̈Ξ y‰Éf tGs9 uρ š⇑ tômr& Ä¨$̈Ψ9 $# 4’ n? tã ;ο 4θuŠym  〈  ٥٧ 

® $ uΖ −/ u‘ ô]yè ö/ $# uρ öΝÎγ‹ Ïù Zωθß™u‘ öΝåκ÷] ÏiΒ (#θè=÷Gtƒ öΝÍκö n= tæ y7ÏG≈ tƒ# u™  〈  ٥٦٦ 

® y7Ï9≡x‹ x.uρ öΝä3≈ oΨù= yè y_ Zπ̈Β é& $ VÜ y™uρ (#θçΡθ à6tGÏj9 u™!# y‰pκà− ’ n?tã Ä¨$ ¨Ψ9 $# 

 

 ٥٥٧ 

® * y7ù= Ï? ã≅ ß™”9 $# $ oΨù= Òsù öΝßγŸÒ÷è t/ 4’ n? tã <Ù÷è t/ ¢ 〈  ٥٤٩ 

® øŒÎ)uρ tΑ$ s% ÞΟ↵ Ïδ≡tö/ Î) Éb>u‘ ‘ÏΡÍ‘ r& y# ø‹Ÿ2 Ç‘ósè? 4’ tA öθyϑø9 $# 〈  ٤٧٠ 

® ¨β Î) š⎥⎪ Ïe$! $# y‰ΨÏã «!$# ÞΟ≈ n= ó™M}  ٥٤آل عمران 〉 3 #$

® øŒÎ) ÏMs9$ s% ßN r& tøΒ $# tβ≡tôϑÏã Éb>u‘ ’ ÎoΤÎ) ßN ö‘ x‹tΡ šs9 $ tΒ ’ Îû ©Í_ôÜ t/  ٤٣٠، ٣٧ 

 þ’ ÎoΤÎ)uρ $ yδä‹ŠÏãé& šÎ/ $ yγtG−ƒÍh‘ èŒ uρ z⎯ ÏΒ Ç⎯≈sÜ ø‹¤±9 $# ÉΟŠ Å_§9 $#   ٤٣ 

® $ yγn= ¬6s)tF sù $ yγš/ u‘ @Αθ ç7s)Î/ 9⎯ |¡ym $ yγtF t7/Ρ r& uρ $ ·?$ t6tΡ $YΖ |¡ym  〈  ٤٣٠ 

® øŒÎ)uρ ÏMs9$ s% èπx6Í×¯≈ n= yϑø9 $# ãΝtƒöyϑ≈ tƒ ¨β Î) ©!$# Å79xsÜ ô¹$#  〈  ٣٧ 

® øŒÎ) ÏMs9$ s% èπs3 Í×¯≈ n= yϑø9 $# ãΝtƒö yϑ≈ tƒ ¨β Î) ©!$# Ï8 ç Åe³ u; ãƒ 7πyϑÎ= s3 Î/ çµ÷Ζ ÏiΒ 〈  ٤٧٣، ٤٤ 

® »ωθß™ u‘ uρ 4’ n<Î) û©Í_t/ Ÿ≅ƒÏ™ℜ u ó  Î) ’ ÎoΤr& ô‰s% Νä3 çGø⁄Å_ 7πtƒ$ t↔ Î/  〈  ٥١، ٤٦ 

® $ ]% Ïd‰|ÁãΒ uρ $ yϑÏj9 š⎥ ÷⎫ t/ £“y‰tƒ š∅ ÏΒ Ïπ1u‘ öθ−G9 $#  〈  ٥٠٧، ٥٢ 

® ¨β Î) ©!$# †În1u‘ öΝà6š/ u‘ uρ çνρ ß‰ç6ôã$$ sù 3 〈  ٥٠٦ 

® * !$£ϑn= sù ¡§ymr& 4†|¤ŠÏã ãΝåκ÷] ÏΒ tøä3 ø9 $# tΑ$ s% ô⎯ tΒ ü“Í‘$ |ÁΡr& ’ n<Î) 

«!$# ( 〈 
 ٤٨٨، ١٣،٤٥١ 

®  !$ oΨ−/ u‘ $̈ΨtΒ# u™ !$yϑÎ/ |Mø9 t“Ρ r& $ oΨ÷è t7¨?$# uρ tΑθ ß™§9 $#  〈  ٤٩٠ ،٤٨٨، ٤٦٩ ،
٥٥٧، ٥٠٨، ٥٠٧ 

® (#ρãx6tΒ uρ tx6tΒ uρ ª!$# ( ª!$# uρ ç ö yz t⎦⎪ ÌÅ3≈ yϑø9 $# 〈  ٥٥٥ ،٥٢٤، ٥٢٣ 

http://kotob.has.it



 ٥٨٤

 øŒÎ) tΑ$ s% ª!$# #©|¤ŠÏè≈ tƒ ’ ÎoΤÎ) š‹Ïjù uθtGãΒ y7ãè Ïù# u‘ uρ ¥’ n<Î)   ٥٢٤ 

® ö≅ è% Ÿ≅ ÷δr'¯≈ tƒ É=≈ tGÅ3 ø9 $# (#öθs9$ yè s? 4’ n<Î) 7πyϑÎ= Ÿ2 ¥™!# uθy™ $ uΖ oΨ÷t/ ö/ ä3 uΖ ÷t/ uρ 〈  ٢٦٩ 
®  ô⎯ ÏΒ uρ È≅ ÷δr& É=≈ tGÅ3 ø9 $# ô⎯ tΒ β Î) çµ÷Ζ tΒ ù's? 9‘$sÜΖ É)Î/ ÿ⎯ Íν ÏjŠxσãƒ y7ø‹s9 Î) 〈  ٥٦ 
® $ tΒ uρ î‰£ϑpt èΧ ωÎ) ×Αθ ß™u‘ ô‰s% ôMn= yz ⎯ ÏΒ Ï&Î#ö7 s% ã≅ ß™”9 $# 〈  ٥٣٤ 
® ⎦Éi⎪ r'x.uρ ⎯ÏiΒ %c©É< ¯Ρ Ÿ≅ tG≈ s% …çµyè tΒ tβθ•‹În/ Í‘ × ÏWx. 〈   ٥٣٤ 
® ⎯ tΒ uρ ÆìÏÜ ãƒ ©!$# tΑθ ß™§9 $# uρ y7Í×¯≈ s9 'ρé'sù yìtΒ t⎦⎪ Ï%©!$# zΝyè ÷Ρr& ª!$# ΝÍκö n= tã  

〈 
 ٤٩٠ النساء

® $ pκš‰r'¯≈ tƒ t⎦⎪ Ï%©!$# (#þθãΨtΒ# u™ (#θãΨÏΒ# u™ «!$$ Î/ ⎯ Ï&Î!θß™u‘ uρ 〈  ٥٤ 
® $ yϑÎ6sù ΝÍκÅÕø) tΡ óΟßγs)≈ sV‹ÏiΒ ΝÏδÌøä.uρ ÏM≈ tƒ$ t↔ Î/ «!$# 〈  ٥٦ 
® öΝÏδÌøä3 Î/ uρ öΝÎγÏ9 öθs% uρ 4’ n? tã zΟtƒötΒ $ ·Ζ≈tF öκæ5 $VϑŠ Ïà tã 〈  ٥٢٣،  ٦١ 
® öΝÎγÏ9 öθs% uρ $̄ΡÎ) $ uΖ ù= tGs% yx‹Å¡pR ùQ $# ©|¤ŠÏã t⎦ø⌠$# zΝtƒó tΒ tΑθ ß™u‘ 〈  ٥٢٨، ٥٢٥، ٣٤٣ 
® β Î)uρ ô⎯ÏiΒ È≅ ÷δr& É=≈ tGÅ3 ø9 $# ωÎ) ¨⎦s⎞ ÏΒ ÷σã‹s9 ⎯ ÏµÎ/ Ÿ≅ ö6s% ⎯ÏµÏ?öθtΒ ( 〈  ٥٢٥ 
® 5Οù= ÝàÎ6sù z⎯ ÏiΒ š⎥⎪ Ï%©!$# (#ρßŠ$ yδ $ oΨøΒ §ym öΝÍκö n= tã BM≈ t7ÍhŠsÛ ôM̄= Ïmé& öΝçλ m; 

〈 
 ٥٧ ،٥٢ 

® $ yϑÎ6sù ΝÍκÅÕø) tΡ öΝßγs)≈ sV‹ÏiΒ öΝßγ≈ ¨Ζ yè s9 $ oΨù= yè y_uρ öΝßγt/θè= è% Zπu‹Å¡≈ s% ( 〈 ٥٦ املائدة 

® ô‰s)©9 txŸ2 š⎥⎪ Ï%©!$# (# þθä9$ s% ¨β Î) ©!$# uθèδ ßxŠÅ¡yϑø9 $# ß⎦ø⌠$# zΝtƒó tΒ 〈  ٥٠٥ 

® !$ ¯ΡÎ) $uΖ ø9 t“Ρr& sπ1u‘ öθ−G9 $# $ pκ Ïù “W‰èδ Ö‘θçΡuρ 4 〈  ٥٣٦،  ٥٢ 

® $ uΖ ø‹¤s% uρ #’ n? tã ΝÏδÌ≈ rO# u™ ©|¤ŠÏè Î/ È⎦ø⌠$# zΝtƒó tΒ $]% Ïd‰|ÁãΒ   〈  ٥٤٣، ٥٣ 

®  !$ uΖ ø9 t“Ρr& uρ y7ø‹s9 Î) |=≈ tGÅ3 ø9 $# Èd, ysø9 $$ Î/ $]% Ïd‰|ÁãΒ $ yϑÏj9 š⎥ ÷⎫ t/ Ïµ÷ƒy‰ tƒ 〈  ٢٦٩ 

® ô‰s) s9 txŸ2 š⎥⎪ Ï%©!$# (# þθä9$ s% χ Î) ©!$# uθèδ ßxŠÅ¡yϑø9 $# ß⎦ø⌠$# zΟtƒó tΒ 

( tΑ$ s% uρ ßxŠÅ¡yϑø9 $# û©Í_t7≈ tƒ Ÿ≅ƒÏ™ℜ u ó  Î) (#ρß‰ç6ôã$# ©!$# ’În1u‘ öΝà6−/ u‘ uρ 〈 
 ٥٠٦، ٥٠٤، ٥٥، ٤٨ 

٥٠٧ 

® ô‰s)©9 txŸ2 t⎦⎪ Ï%©!$# (#þθä9$ s% χ Î) ©!$# ß]Ï9$ rO 7πsW≈ n= rO 〈  ٥٠٤ 

® $ ¨Β ßxŠÅ¡yϑø9 $# Ú∅ ö/ $# zΟtƒötΒ ωÎ) ×Αθ ß™u‘ 〈  ٥٠٤، ٥٠ 

® øŒÎ)uρ àMø‹ym÷ρr& ’ n<Î) z⎯↵ÎiƒÍ‘# uθysø9 $# ÷β r& (#θãΨÏΒ# u™ †Î1 ’ Í<θ ß™tÎ/ uρ 〈  ٤٨٨، ٤٥٦، ٤٥١، ١٣ ،
٥٥٠، ٥٠٦، ٤٨٩ 

® øŒÎ) tΑ$ s% šχθ •ƒÍ‘# uθysø9 $# ©|¤ŠÏè≈ tƒ t⎦ø⌠$# zΟtƒötΒ ö≅ yδ ßì‹ÏÜ tGó¡o„ 

š•/ u‘ β r& tΑ Íi” t∴ãƒ $ oΨøŠn= tã Zο y‰Í← !$ tΒ z⎯ ÏiΒ Ï™!$ yϑ¡¡9 $# 〈 
 ٤٧٠، ٤٦١ ،٤٦٠، ٤٦
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 ٥٨٥

® tΑ$ s% ©|¤ŠÏã ß⎦ø⌠$# zΝtƒó tΒ ¢Οßγ̄=9 $# !$ oΨ−/ u‘ öΑ Ì“Ρr& $ oΨø‹n= tã Zο y‰Í← !$ tΒ z!〈  ٤٧٧ 

® øŒÎ)uρ tΑ$ s% ª!$# ©|¤ŠÏè≈ tƒ t⎦ø⌠$# zΝtƒó tΒ |MΡr& u™ |Mù= è% Ä¨$ ¨Ζ=Ï9 ’ ÎΤρ ä‹Ïƒ ªB$# 

u’ ÍhΓé& uρ È⎦÷⎫ yγ≈ s9 Î) ⎯ ÏΒ Èβρ ßŠ «!$# 〈 
 ٥٥٥، ٥٠٤ 

 β Î) öΝåκö5Éj‹yè è? öΝåκ̈Ξ Î* sù x8 ßŠ$ t6Ïã (   ٥٥٦، ٤٨ 

® £⎯ n= t↔ ó¡oΨn= sù š⎥⎪ Ï%©!$# Ÿ≅ Å™ö‘ é& óΟÎγø‹s9 Î)  ∅ n= t↔ ó¡oΨ s9 uρ t⎦⎫ Î= y™ößϑø9  ٤٨٩ األعراف 〉 #$

® øŒÎ) ©Çrθãƒ y7•/ u‘ ’ n<Î) Ïπs3 Í×¯≈ n= yϑø9 $# ’ ÎoΤr& öΝä3 yè tΒ 〈 ٥٥٠ األنفال 

® ÏMs9$ s% uρ ßŠθßγu‹ø9 $# í÷ƒt“ ãã ß⎦ø⌠$# «!$#  〈 ٥٠٦، ٥٠٤ ،٣٢١ التوبة 

® (# ÿρä‹sƒ ªB$# öΝèδ u‘$ t6ômr& öΝßγuΖ≈ t6÷δâ‘ uρ $ \/$t/ ö‘ r& ⎯ ÏiΒ Âχρ ßŠ «!$# 〈  ٥٩ 

® * $ pκš‰r'¯≈ tƒ t⎦⎪ Ï%©!$# (#þθãΖ tΒ# u™ ¨β Î) # Z ÏWŸ2 š∅ ÏiΒ Í‘$ t6ômF{$# Èβ$t7÷δ”9 $# uρ 

tβθè= ä.ù'u‹ s9 tΑ≡uθøΒ r& Ä¨$ ¨Ψ9 $# È≅ ÏÜ≈ t6ø9 $$ Î/ 〈 
 ٥٩، ٥٧ 

® # sŒÎ)uρ !$tΒ ôMs9 Ì“Ρé& ×ο u‘θß™ Οßγ÷ΨÏϑsù ⎯ ¨Β ãΑθ à)tƒ öΝà6•ƒr& çµø? yŠ# y— ÿ⎯ Íν É‹≈ yδ 

$ YΖ≈yϑƒÎ) 4 〈 
 ٥١٧ 

® Iωr& χ Î) u™!$ uŠÏ9 ÷ρr& «!$# Ÿω ê’öθ yz óΟÎγøŠn= tæ Ÿωuρ öΝèδ šχθ çΡt“ øt s† 〈 ٥١١ يونس 

® ô‰s) s9 uρ $uΖ ÷Wyè t/ ’ Îû Èe≅ à2 7π̈Β é& »ωθß™§‘ Âχ r& (#ρß‰ç6ôã$# ©!$# 〈 ٤٨ النحل 

® 4‘ym÷ρr& uρ y7•/ u‘ ’ n<Î) È≅ øtª[“ $#  〈  ٥٥١، ٤٨٩ 

® tΠöθtƒuρ ß]yè ö7tΡ ’ Îû Èe≅ ä. 7π̈Β é& #́‰‹Îγx© ΟÎγøŠ n= tæ ô⎯ÏiΒ öΝÍκÅ¦àΡr&   ٥٥٧ 

® öä.øŒ$# uρ ’ Îû É=≈ tGÅ3 ø9 $# zΝtƒö tΒ ÏŒÎ) ôN x‹t7oKΡ$# ô⎯ÏΒ $ yγÎ= ÷δr& $ZΡ% s3 tΒ $ wŠÏ%÷ Ÿ° 〈 ٤٤، ٣٧ مرمي 

® ôMs9$ s% 4’̄Τr& ãβθä3 tƒ ’ Í< ÖΝ≈ n= äî öΝs9 uρ ©Í_ó¡|¡ôϑtƒ × |³ o0 öΝs9 uρ à8 r& $|‹Éó t/ 〈  ٣٩ 

® * çµ÷Gn= yϑ ys sù ñVx‹ t7oKΡ$$ sù ⎯ÏµÎ/ $ ZΡ% s3 tΒ $ |‹ÅÁs% 〈  ٣٨ 

® tΑ$ s% ’ ÎoΤÎ) ß‰ö7tã «!$# z©Í_9s?# u™ |=≈ tGÅ3 ø9 $# ©Í_n= yè y_uρ $ wŠÎ; tΡ 〈   ٤٩، ٤٣ 

® y7Ï9≡sŒ ©|¤ŠÏã ß⎦ø⌠$# zΝtƒötΒ 4 š^ öθs% Èd, ysø9 $# “Ï%©!$# ÏµŠ Ïù tβρ ç tIôϑtƒ 〈  ٥٠٧ 

® ¨β Î) sπtã$ ¡¡9 $# îπuŠÏ?# u™ ßŠ% x.r& $ pκ Ï÷z é& 〈 ٥٤ طه 

® !$ tΒ uρ $ uΖ ù= y™ö‘ r& ⎯ÏΒ šÎ= ö6s% ⎯ ÏΒ @Αθ ß™§‘ ωÎ) û©ÇrθçΡ Ïµø‹s9 Î)  〈 ٤٨ األنبياء 

® Ûù= ßϑø9 $# 7‹Í≥tΒ öθtƒ °! ãΝà6øt s† öΝßγoΨ÷t/  ٥٥٤ احلج 

http://kotob.has.it



 ٥٨٦

® !$ uΖ øŠym÷ρr& uρ #’ n<Î) ÏdΘé& #©y›θãΒ 〈  ٥٥١ ، ٤٨٩ القصص 

 ô‰s)s9 uρ $ oΨ÷s?# u™ ©y›θãΒ |=≈ tF Å6ø9 $# .⎯ ÏΒ Ï‰÷è t/ !$ tΒ $uΖ õ3 n= ÷δr& šχρ ãà)ø9 $# 

4’ n<ρ W{$#   

 ٤٩٩ 

® ª!$# “Ï%©!$# öΝä3 s)n= s{ ¢ΟèO öΝä3 s% y— u‘ ¢ΟèO öΝà6çGŠÏϑãƒ ¢ΟèO öΝä3‹ ÍŠøt ä† 〈 ٥٢٥ الروم 

® ô‰s) s9 uρ $uΖ ù= y™ö‘ r& ⎯ ÏΒ y7Î= ö6s% ¸ξß™â‘ 4’ n<Î) öΝÎγÏΒ öθs% 〈  ٥٣٦ 

® $ tΒ uρ šχ% x. öΝà6s9 β r& (#ρèŒ÷σè? š^θß™u‘ «!$# . 〈 ٤٣٠ األحزاب 

® !$ tΒ uρ y7≈ oΨù= y™ö‘ r& ωÎ) Zπ©ù !$ Ÿ2 Ä¨$̈Ψ= Ïj9 #Z Ï±o0 #\ƒÉ‹ tΡuρ 〈  ٥٣٦ سبأ 

® ó>Î ôÑ$# uρ Μ çλ m; ¸ξsW¨Β |=≈ pt õ¾ r& Ïπtƒös)ø9 $# øŒÎ) $ yδu™!% y` tβθè= y™ößϑø9  ٤٩٦ يس 〉 #$
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 فهرس األحاديث النبوية

  

 الصــــفحة احلـــــــــديث
 ٧١ ) أخرجوا إيل منكم اثين عشر نقيباً( 
 ٥٣٧ ) أعطيت مخسا مل يعطهن أحد من األنبياء قبلي(
 ٦١ ) نه أليس حيرمون ما أحل اهللا فتحرمو( 
 ٥٦٧ )أمرت أن أقاتل الناس حىت يقولوا ال إله إال اهللا (
 ٧١ )  إن موسى أخذ من بين إسرائيل اثين عشر نقيباً( 
 ٤٩٥ )األنبياء أوالد عالت،  أنا أوىل الناس بابن مرمي (
 ٤٥٨ ) إنا يوم اخلندق حنفر فعرضت كيدة شديدة( 
 ٥١٨ )اد أنا والزبري واملقدبعثين رسول اهللا ( 
 ٤٥٨، ٢٠، ١٤، ٩  )  الزبري ابن عميت، وحواري من أميت(

 ٥٥١  )لقد كان فيما قبلكم من األمم ناس حمدثون( 
 ٥٦٨  ) ملا كان يوم أحد ازم الناس عن النيب ( 
 ٢٢ )أبابكرلو كنت متخذاً خليالً الختذت ( 
 ٤٣ )ما من مولود يولد إال خنسه الشيطان( 
، ٥٤١، ٥٣٧، ٥٠٨، ٤٥٨ ) بعثه اهللا يف أمة قبلي إال كان له من أمته حواريونما من نيب ( 

٥٤٤ 
 ٧ )من دعا رجالً بالكفر وليس كذلك حار عليه( 
 ٥٥٠ ) هذا جربيل آخذ برأس فرسه عليه أداة احلرب( 
 ٥٢٥ )والذي نفسي بيده ليوشكن أن يرتل فيكم ابن مرمي عدالً( 
  ٥٥٧ ، ٤٥٥ ) ؟ هل بلغت : تعاىل جييء نوح وأمته فيقول اهللا(
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 فهرس األعالم
 )حرف اهلمزة( 
ــراهيم ، ١٦٨، ١٣٢، ١٢٣، ١٢٢إبـ

٤٦٥،  ٣٩٥،  ٣٥٧،  ١٩٢،  ١٩١،  ١٦٩ ،
٤٩١، ٤٧٠ 
 ٢٢٧، ١٧٦، ٣٩: آدم 

 ١٦٨إمساعيل
 ٣٩٥، ٣٥٧، ١٦٨، ١٢٣إسحاق
 ١٦٨ أيوب

 ٤٧٥، ٤٦٩، ٤٥٤ابن أيب حامت
 ٥٢٦، ٥١٣ابن إسحاق 
 ٧٠ابن األثري

 ٨: بن األعرايبا
 ١٢: ابن األنباري
 ٤٥٥ابن اجلوزي

 ٥٤٨، ٥٤٧ابن القيم 
 ١٧: ابن املبارك
، ٤٩٥،  ٤٩٤،  ٤٩٣،  ٤٩٢،  ٤٩١ابن تيمية   
٥٣٣، ٥٣١، ٥٣٠، ٤٩٩ 

، ٤٥٢،  ٧٤،  ٤٤،  ١٤: ابن جرير الطـربي   
٤٦٨،  ٤٦٣،  ٤٦٢،  ٤٥٦،  ٤٥٤،  ٤٥٣ ،
٤٧٧،  ٤٧٦،  ٤٧٥ ، ٤٧٤،  ٤٧٢،  ٤٦٩ ،
٥٢٥،  ٥٢٤،  ٥٢٠،  ٥١٣،  ٤٩٧،  ٤٨٢ ،
٥٥٥، ٥٣٨، ٥٢٩، ٥٢٦ 

 ٥٥١ابن حجر
 ٥٦١، ٧٢، ٧١:ابن حزم

 ٧٢، ٧١:ابن خلدون

، ٤٥٧،  ٤٥٤،  ٧١،  ١٥،  ١٤:  ابن عبـاس  
٥٥٠، ٥٢٤، ٤٩٠، ٤٧٧، ٤٦٨، ٤٦١ 

، ٤٧٩،  ٤٦٨ ، ٤٦٦،  ٤٦٥،  ٤٥٤ابن عطية   
٥٥١، ٥٢٧، ٥١٣ 

 ٦ ، ٥:ابن فارس 
، ٤٥٤،  ٥٩،  ٤٩،  ٤٥،  ٣٩ ، ١٦: ابن كثري 
٤٧٠،  ٤٧٥،  ٤٧٤،  ٤٧٣،  ٤٧٢،  ٤٥٧ ،
٤٩٩،  ٤٩٨،  ٤٩٧،  ٤٩٦،  ٤٩٠،  ٤٨٢ ،
٥٥٦، ٥٢٨، ٥٢٦، ٥٢٤، ٥٢٠ 

 ٧٠ابن هشام
 ١٧: أبو السعود

 ٥٦٧أبو بكر الصديق 
، ٤٦٥،  ٤٥٥،  ١٦ ،   ٩:أبو حيان األندلسي    

٤٧٧، ٤٦٧ 
 ٤٩٩أبو سعيد اخلدري

 ٥٦٨أبو طلحة 
 ٦: أبو عبيد

 ٤٩١أبو مسلم اخلوالين 
 ٥٦٧، ٥٥١، ٥٢٥، ٤٩٥أبو هريرة 
 ٧٠: لأمحد بن حنب

 ٢٦٢آخاب 
 ٥٠٩، ٣٣٣، ٣١٧، ٩٤، ٩٣:إرميا

 ٨ ، ٦: األزهري
 ١٢٣اإلسكندر
 ٤١٣، ١٩١إشعياء  
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ــطفانوس ، ٣٠١، ٢٩٩، ٢٤٧، ١٢٨إصـ
٥٠٠، ٤٢٠، ٤١٩ 

 ١١٣ألكسندر هوايت
 ٤٨٩، ٤٨٢، ٤٥٦، ٢٠: األلوسي

ــار ــاس مق ، ١٩٣، ١٨٧، ١٤٠، ١١٣إلي
٢٣٤، ٢٣٣، ٢٣٠، ٢١٢، ٢٠٩، ٢٠٥ 

 ٧٣،  ٧٢،  ٦٨،  ٦٧ ،   ٦٦ ،   ٦٥: أندراوس
١٤٣،  ١٤٢،  ٨٢،  ٨٠،  ٧٩،  ٧٥،  ٧٤ ،
١٤٩،  ١٤٨،  ١٤٧،  ١٤٦،  ١٤٥،  ١٤٤ ،
١٦٣،  ١٥٧،  ١٥٣،  ١٥٢،  ١٥١،  ١٥٠ ،
٢١٢،  ٢٠٩،  ١٩٥،٢٠٠،  ١٨٩،  ١٨٧ ،
٥٣٨، ٢٨٩، ٢٧٣، ٢٤٣، ٢٣٥، ٢٢٦ 

 ٥٦٨أنس بن مالك 
 ٥٠٠أنطيوكس 

 ٣٦٤، ٣٣٢أوريل 
ــا ، ٢٥٨، ١٥٩، ٩٤، ٩٣ ،٨٢ ، ٨١:إيلي
٥٠٩، ٣٥٠، ٣١٧ 

 ٣٠٥إينياس 
 

 ) حرف الباء( 
 ٣٤٩بارباس 
 ٧٥: بالوص
 ٥٥١، ٥٢٥، ٤٧٦البخاري

ــاوس  ٧٢، ٦٩، ٦٨، ٦٧، ٦٦ ،٦٥: برثلم
٢٢٣،  ٢٠٠،  ١٩٥،  ١٥٢،  ٧٥ ،   ٧٣  ، 
٢٢٩،  ٢٢٨،  ٢٢٧،  ٢٢٦،  ٢٢٥،  ٢٢٤ ،
٥٣٨، ٥١٨، ٢٨٩، ٢٧٣، ٢٤٣، ٢٣٠ 

 ٢٧٧برسوم ميخائيل 
 ٣٠١برميناس 

ــا ، ١٣١ ،٩٤، ٩١، ٦٩، ٦٨ ، ٦٧: برناب
١٩٦ ، ١٩٥،  ١٨٤،  ١٧٨،  ١٣٤،  ١٣٣ ،
٢٤٨،  ٢٤٧،  ٢٤٦،  ٢٤٥،  ٢٤٤،  ٢٣٤ ،
٢٥٤،  ٢٥٣،  ٢٥٢،  ٢٥١،  ٢٥٠،    ٢٤٩ ،
٢٦٠،  ٢٥٩،  ٢٥٨،  ٢٥٧،  ٢٥٦،  ٢٥٥ ،
٢٦٨،  ٢٦٧،  ٢٦٦،  ٢٦٥،  ٢٦٤،  ٢٦١ ،
٤٢٨،  ٤٢٧،  ٤٢٠،  ٤١٩،  ٣٢٧،  ٢٩٩ ،
٤٤٢،  ٤٣٨،  ٤٣٤،  ٤٣٢،  ٤٣١،  ٤٢٩ ،
٥٣٠، ٥٢٩ 

 ٣٠١بروخوس 
  ٧٤،  ٧٣ ، ٦٨،  ٦٧،  ٦٦،  ٦٥،  ٥٨: بطرس
٨٦،  ٨٥،  ٨٤،  ٨٣،  ٨٢،  ٨١،  ٨٠،  ٧٩ ،
٩٤،  ٩٣،  ٩٢ ، ٩١،  ٩٠ ،   ٨٩،  ٨٨ ، ٨٧ ،
١٠١ ، ١٠٠ ،   ٩٩ ،   ٩٨ ،   ٩٧،  ٩٦،    ٩٥ 
١٠٨،  ١٠٧،  ١٠٦،  ١٠٥،  ١٠٣،  ١٠٢ ،

١١٤ ، ١١٣ ،١١٢ ، ١١١ ،١٠٩،١١٠   
١٢١،  ١١٩،  ١١٨،  ١١٧ ، ١١٦ ،   ١١٥ ،
١٢٧،  ١٢٦،  ١٢٥،  ١٢٤،  ١٢٣،  ١٢٢ ،
١٣٣،  ١٣٢،  ١٣١،  ١٣٠،  ١٢٩،  ١٢٨ ،
١٣٩،  ١٣٨،  ١٣٧،  ١٣٦،  ١٣٥،  ١٣٤ ،
١٤٧،  ١٤٦،  ١٤٤،  ١٤٣،  ١٤٢،  ١٤٠ ،
١٦٤،  ١٦٣،  ١٥٩،  ١٥٨،  ١٥٧،  ١٥٥ ،
١٨٣،  ١٧٥،  ١٧٤،  ١٧٣،  ١٧٢،  ١٦٦ ،
٢٠٥،  ٢٠٠،  ١٩٥،  ١٨٩،  ١٨٧،  ١٨٤ ،
٢٤٣،  ٢٣٥،  ٢٣٣،  ٢٢٦،  ٢٢٥،  ٢١٢ ،
٢٥٨،  ٢٥٧،  ٢٥٥،  ٢٥٣،  ٢٥٢،  ٢٤٦ ،
٢٨٤،  ٢٨٣ ، ٢٨٢،  ٢٧٣،  ٢٦٦،  ٢٦٥ ،
٣٠٦،  ٣٠٥،  ٣٠٤،  ٢٩٩،  ٢٩١،  ٢٨٩ ،
٣١٧،  ٣١٦،  ٣١١،  ٣٠٩،  ٣٠٨،  ٣٠٧ ،
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٣٣٣،  ٣٢٧،  ٣٢٥،  ٣٢٠،  ٣١٩،  ٣١٨ ،
٣٥٢،  ٣٤٨،  ٣٤٦،  ٣٤٤،  ٣٤٣،  ٣٣٩ ،
٣٦١،  ٣٦٠،  ٣٥٩،  ٣٥٨،  ٣٥٧،  ٣٥٦ ،
٣٨١ ،    ٣٧٦ ،    ٣٧٤ ٣٦٣ ، ٣٦٢     ،
٣٩٤،  ٣٩٠،  ٣٨٦،  ٣٨٥ ، ٣٨٣ ،   ٣٨٢ ،
٤٠٤،  ٤٠١،  ٣٩٩،  ٣٩٧،  ٣٩٦،  ٣٩٥ ،
٤١٠،  ٤٠٩،  ٤٠٨،  ٤٠٧،  ٤٠٦،  ٤٠٥ ،
٤٢٠،  ٤١٨،  ٤١٧،  ٤١٤،  ٤١٣،  ٤١٢ ،
٤٣٢،  ٤٢٩،  ٤٢٨،  ٤٢٣،  ٤٢٢،  ٤٢١ ،
٤٣٩،  ٤٣٨،  ٤٣٧،  ٤٣٦،  ٤٣٤،  ٤٣٣ ،
٤٩٧،  ٤٤٧،  ٤٤٦،  ٤٤٥،  ٤٤٢،  ٤٤١ ،
٥٤٠،  ٥٣٨،  ٥٣٠،  ٥٢٧،  ٥٠٩،  ٥٠٨ ،
٥٦٧، ٥٦٦، ٥٦٢، ٥٦١ 

 ٨٤ ، ٣٣: بطرس البستاين
ــوي ، ٤٩٦، ٤٨٢، ٤٦٧، ٤٦٦، ١٤:البغ

٤٩٧ 
 ٥٢٧البقاعي 
، ٧٧،  ٣٢ ،٣١،  ٣٠،  ٢٩ : شاول= بولس
٢٤٦،  ٢٤٥،  ٢٤٤،  ٢٤٣،  ١٣٩ ، ١٢٨ ،
٢٥٣،  ٢٥٢،  ٢٥١،  ٢٥٠،  ٢٤٩،  ٢٤٨ ،
٢٩٧،  ٢٩٦،  ٢٥٧،  ٢٥٦،  ٢٥٥،  ٢٥٤ ،
٣٩٠ ، ٣٨٩ ،   ٣٧٠ ، ٣٦٠ ، ٣٣٧ ،   ٢٩٩  
٤١٧،  ٤١٦،  ٤١٣،  ٤٠٢،  ٤٠١ ،   ٣٩١ ،
٤٣٢،  ٤٣١،  ٤٢٩،  ٤٢٨،  ٤٢٧ ، ٤٢٠ ،
٥٣٨،  ٤٩٧،  ٤٤٢،  ٤٣٩،  ٤٣٨،  ٤٣٤ ،
٥٦٢، ٥٤٠ 

، ٣٤١،  ٣٣٣،  ١٢٢،  ٢٣: بيالطس البنطي   
٣٦٧،  ٣٦٦،  ٣٥٨،  ٣٥١،  ٣٤٩،  ٣٤٨ ،
٣٩٥، ٣٧٠ 

 )حرف التاء(
 ١٦: تاج القراء
 ٧٣ ، ٧٢،  ٦٩ ،   ٦٨ ، ٦٧،  ٦٦ ، ٦٥:تداوس
٢٣٤،  ٢٣٣،  ٢٣٢،  ٢٢٦،  ١٩٦،  ١٩٥ ،
٢٤١،  ٢٤٠،  ٢٣٩،  ٢٣٧،  ٢٣٦،  ٢٣٥ ،
٢٧٣، ٢٤٣ 
 ٧٣،  ٧٢،  ٦٩،  ٦٨،  ٦٧،  ٦٦ ،   ٦٥: توما
١٩٦،  ١٩٥،  ١٩٠،  ١٦٤،  ١١٠ ، ٧٥ ،
٢٠٢،  ٢٠١،  ٢٠٠ ،١٩٩،  ١٩٨،  ١٩٧ ،
٥٣٨، ٣٨٥، ٢٨٩، ٢٧٣، ٢٢٦ 
 ٣١:تيطس
 ٣٠١تيمون 

 
 )حرف اجليم(
 ٤٧٦جابر بن عبداهللا 

 ٥٠٩، ٣٦٤، ٣٣١، ١٣٦جربيل
 ٧٥: جرجيس

 ٣٩٦جوش مكدويل
 ٤٣٨جون لورمير

 ٢٣٣جريوم
 ٢٦٨جيالسيوس 

 
 )حرف احلاء( 

 ٣٣٦حبيب سعيد 
 ٥٢٤، ٤٧٢، ١٥، ١٣:احلسن البصري

 ١٢٣حنان
 ٣٠٧حنانيا الكاهن

 ٤١٧، ٤١٦حنانيا
 ٣٨: حواء
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 )حرف اخلاء( 
 ٤٦٧، ٤٦٥اخلازن

 
 )حرف الدال ( 

، ١٨٣،  ١٧٩،  ١٦٨،  ١٦٥،  ١١٨داود
٣٩٤، ٣٦٣، ٣٥٧، ٣٣٤، ٢٨٩، ٢٥٩ 

 
 )حرف الراء ( 

، ٤٥٥، ٤٥٣، ٤٥٢، ٢٤، ١٥: الـــرازي
٤٩٥،  ٤٩٠،  ٤٨٩،  ٤٨٨،  ٤٧٧،  ٤٥٦ ،
٤٩٦ 
 ٣٦٤، ٣٣٢رفائيل

 ٣٩٠ ،٣٨٧، ٣٥٢روجي 
 ٤٥:رينان

 
 )حرف الزاي ( 

 ٣٧: زكريا
 ٧: الزبيدي

 ٤٥٨، ٩الزبري بن العوام 
 ٧: الزجاج

 ٥٥١زكرياء بن أيب زائدة 
، ٤٦٤،  ٤٥٦،  ٤٥٥،  ٤٥٢،  ١٥: الزخمشري
٤٩٦، ٤٨٩، ٤٧٧، ٤٧٠، ٤٦٩، ٤٦٥ 

 
 )حرف السني ( 

 ٣٠٥، ٢٥٩، ٢٠٧، ١٨٠سليمان
 ٣٨٧، ٣٧٩، ١٥٦سالومة 
 ١٤: السدي

 ٥٢٦، ٥٢٠سرجس 

 ٤٦٨، ١٤،٤٦١: سعيد بن جبري
 ١٥: سفيان بن عيينة

 ٣٠٧سفرية 
 ٥٠٠سلوقس نيكانور 

 ٤٢٣، ٤٠٨، ٤٠٧، ٣٠٦مسعان الدباغ 
، ٦٧،  ٦٦ ، ٦٥: الغيـور  -مسعان القـانوي    

٢٣٥،  ٢٢٦،  ٢٠٠،  ١٩٥ ،   ٧٢ ، ٦٨،٦٩ ،
٥٣٨، ٢٨٩، ٢٧٣، ٢٤١ 

 ٣٤٩مسعان القريواين
 ٤٧١، ٤٦٨، ٤٦١السيدة عائشة 

 ٤٣٢، ٤٣١، ٢٥٣: سيال
 ١٣٨سيمون الساحر

 
 )حرف الشني ( 

 ١١٣،  ١٠١،  ١٠٠،  ٩٩،  ٩٨: شارل جنيرب 
٣١٠،  ٢٤٨،  ٢٣٨،  ١٢٩،  ١٢٧،  ١١٤ ،
٣٤١،  ٣٤٢،  ٣٤١،  ٣٢٢،  ٣٢١،  ٣١١ ،
٤٠٠،  ٣٩٩،  ٣٩٨،  ٣٧٣،  ٣٦٠،  ٣٤٢ 
٤٢٢،  ٤٢٠،  ٤١٩،  ٤١٢،  ٤١١،  ٤٠١ ،
٥٦٤، ٥٤٥، ٤٢٣ 
 ٨: مشر 
 ٧٦: مشعون

 ٨٥، ٧٥، ٧٤: الشهرستاين
 

 )حرف الصاد ( 
 ٤٦٣ صاحل

 ٧: بن عبادالصاحب
 ٢٥٩، ١٢٣صموئيل
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 ٥٩٠

 )حرف الضاد ( 
 ٥٢٤، ١٥، ١٤، ١١: الضحاك

 
 )حرف الطاء ( 

 ٣٠٦طابيثا
 

 )حرف العني ( 
 ١٩٢عاموس

 ٤٨٤، ٤٨٢، ٤٨١عبد الوهاب النجار
 ٥٩: عدي بن حامت

 ٤٦٨، ٤٦١علي بن أيب طالب 
 ٢٦٩علي عبد الواحد 

 ٢٩٩عليم الساحر
 ٥٦٧، ٥٥١عمر بن اخلطاب 

 ٣٤٢ ،٣٤٠عوض مسعان
 

 )حرف الفاء ( 
 ٤٤٧فنتون

ــز  ــيم عزي ، ٢٩٩، ٢٩٨، ٢٩٦، ٢٩٥فه
٣٠٤، ٣٠٣ 

 ،  ٧٢،  ٦٨،  ٦٧،  ٦٦ ،   ٦٥: فيلبس احلواري 
١٧٥ ،   ١٤٦ ،   ١٤٥ ،   ٧٥ ،   ٧٤  ٧٣  ، 

١٩٢،  ١٩١،  ١٩٠،  ١٨٩،  ١٨٧،١٨٨ ،
٢٢٦،  ٢٢٤،  ٢٢٣،  ٢٠٠،  ١٩٥،  ١٩٣ ،
٥٣٨، ٢٨٩، ٢٧٣، ٢٤٣، ٢٣٠ 

، ٤١٣،  ٣٠١،  ٢٩٥،  ١٣٨فيلبس الـشماس  
٤١٦، ٤١٥ ،٤١٤ 

 
 

 )حرف القاف ( 
 ٤٩٦، ١٦، ١٥: قتادة

، ٤٦٨، ٤٦٧، ٤٥٧، ٤٥٥، ١٧: القــرطيب
٤٩٨،  ٤٩٧،  ٤٩٦،  ٤٨٩،  ٤٧٧ ، ٤٧٠ ،
٥٥١، ٥٢٤ 

 ٤٩٩قسطنطني 
 ٥٣٨، ٧٣، ٧١: القلقشندي

 ٣٤٧، ١٢٣، ١٠٩: قيافا
 

 )حرف الكاف( 
 ٣٩١كانينجسر
، ٤٠٥،  ٤٠٤،  ٣٩٦،  ٣٥٧،  ١٣٩كرنيليوس
٤١١ ،٤١٠،  ٤٠٩،  ٤٠٨،  ٤٠٧،  ٤٠٦ ،
٤٢٠،  ٤١٨،  ٤١٦،  ٤١٤،  ٤١٣،  ٤١٢ ،
٤٢٣، ٤٢٢، ٤٢١ 

 ٤٦٥، ٤٦١الكسائي
 ٣٨٢كليوباس
  ٤١٣كنداكة 

 
 )حرف الالم ( 
 ٢٠٥الوي بن يعقوب 

 ٢٣٧، ٢٣٦، ٢٣٤، ٢٣٣، ٢٣٢لباوس
 ٣٣٧لبيب ميخائيل
، ٢٦٥، ٢٦٣، ١٩٨، ١٨٢، ١٦٦لعــازر

٣٢٩ 
 ٤٠١هلاوسن
 ،  ٢٩٨،  ٢٩٧،  ١١٤ ، ٧٧،  ٧٦ ،   ٧٥: لوقا
٥٦٢، ٤١٦ 
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 ٥٩١

 )حرف امليم ( 
ــد ، ٥٣٠، ٥١٦، ٢٦٨، ٢٦٦، ٤٥ حمم
٥٦٦، ٥٦٥، ٥٦٣، ٥٥٧، ٥٣٦ 

 ١٠٣،  ٩٤،  ٨٢،  ٨١،  ٧٠،  ٤٥موسى  
٢٥٨،  ٢٥٢،  ١٩١،  ١٨٨،  ١٧٦،  ١٥٠ ،
٢٦٢ ، ٢٥٩ 

 ١٩٦، ١٩٥املاحي أمحد 
 ٧٣،  ٧٢،  ٦٨،  ٦٧،  ٦٦ ، ٦٥: مىت العشار 

٢٠٦،  ٢٠٥ ،   ٢٠٤،  ٢٠٠،  ١٩٥،  ٧٥ ،
٢٤٣،  ٢٢٦،  ٢١٢،  ٢٠٩،  ٢٠٨،  ٢٠٧ ،
٥٦٢، ٥٦١، ٢٨٩، ٢٧٣ 

، ٩٨،  ٩٦،  ٨٩،  ٨٨،  ٦٣،٦٤:مىت هنـري  
٢٣٥،  ٢٣٤،  ٢٠٥،  ١٦٣،  ١٦٢،  ٩٩ ،
٢٩٤،  ٢٨٢،  ٢٧٩،  ٢٧٨،  ٢٧٥،  ٢٣٦ ،
٤١٤،  ٤٠٦،  ٣٩٦،  ٣٣٤،  ٣٢٠،  ٣١٩ ،
٤٤٠،  ٤٣٦،  ٤٣٤،  ٤٣٣،  ٤٢٢،  ٤١٥ ،
٤٤٥، ٤٤١ 

 ٢٨٩متياس 
 ١٥٢متياس
 ٤٧٢، ٤٦١، ٤٥٣، ١٤: جماهد

 ٤٥، ٤٠حممد أبو زهرة 
 ٥١٥، ٥١٣حممد وصفي 

 ٣٢٩، ٢٦٥، ١٦٦مرثا
، ٢٥٤، ٢٥٣، ٢٥٢، ٢٤٩، ٧٥:مــرقس

٥٦٢ 
 ٣٣٠، ٣٢٩مرمي أخت لعازر

، ١٧٤،  ٤٣ ،   ٤٢ ، ٣٨ ،   ٣٧: مرمي العذراء 
٢٨٩، ٢٦٥، ٢٦٤ 

، ٢١١،  ١٧٤،  ١٦٦،  ١١٠: مرمي اجملدليـة  
٣٨٣ ،   ٣٨١ ، ٣٧٩،  ٣٧٨ ،   ٢٦٥،٣٥١ ،

٣٨٩، ٣٨٨، ٣٨٧، ٣٨٤ ، 
، ٣٧٨،  ٣٥١،  ٢١١مرمي أم يعقوب الصغري     

٣٨٩، ٣٨١،٣٨٧، ٣٧٩ ، 
 ١٧٤مرمي زوجة كلوبا

 ٢٠٢مسداي
 ٧٥، ٧٤: املسعودي

 ٢١: مسكني الدارمي
 ٤٩٥مسلم 

 ٨٥، ٧٣:املطهر املقدسي
 ٤٦٨، ٤٦١معاذ بن جبل 
 ٢٩٢، ٢٨٧، ٢٨٤مكرم جنيب 

 ١٠٩: ملخس
 ٣٥٥،  ٣٥٤،  ٣٥٣،  ٣٥٢موريس بوكـاي  

٣٩٢، ٣٩١، ٣٩٠ ،٣٨٧ 
 ٢٦٢ميخا

 ١٧٧ميخائيل
 ٣٦٤، ٣٣٢ميخائيل
 ٧٦:نامريوح

 
 )حرف النون ( 

 ٥٥٧ نوح
ــل ، ١٦٤، ١١٠ ،٦٩ ، ٦٨ ، ٦٦:نثنائيـ

٢٢٦،  ٢٢٥،  ٢٢٤،  ٢٢٣،  ٢٠٠،  ١٨٨ ،
،٥١٨، ٣٨٥، ٢٢٧ 

 ٥٤٠، ١٣٩نريون
 ٤٨٢النيسابوري
 ٣٦٢، ٢٦٣، ١٦٧نيقودميوس
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 ٥٩٢

 ٣٠١نيقوالس األنطاكي 
 ٣٠١نيكانور 

 
 )حرف اهلاء ( 

 ٣٩٣، ٣٣٦، ٣١٦هنري ثيسن 
 ، ٣٠٩، ١٧١هريودس أغريباس 
، ١٨١،  ١٨٠،  ١٧٩،  ٢٣: هريودس أنتيباس 

٣٦٦، ٣٦٣، ٣٦٢، ٣٥٨، ٣٣١، ١٨٢ 
 

 )حرف الواو ( 
ــت ، ١٢٨، ١١٢، ٩٩، ٨٧: ول ديورانـ

٤١٩،  ٤١٦،  ٤١١،  ٣٤١،  ٣١٠،  ١٣٩ ،
٥٦٦، ٥٤٦، ٤٧٨ 

، ١٢١، ١٢٠، ١١٩، ١١٥ولــيم بــاركلي
٣٠٢،  ٢٩٧،  ٢٩٦،  ٢٥٥،  ٢٤٨،  ١٢٦ ،
٤٣٥، ٤١٥، ٣٩٣ 

 
 )حرف الياء( 

 ٣٩٥، ٣٥٧ ،٢٠٥، ١٦٨ يعقوب 
، ٢٧٩،  ١٤٥،  ١٤٢،  ٩٣: يوحنا املعمـدان  

٤٠٩، ٢٩٦، ٢٩٣، ٢٨٩ 
 ٢٥٩يشوع

، ٢٥٤،  ٢٥٣أخـو الـرب   = يعقوب العادل 
٤٣٧ ، ٤٣٦ ، ٤٣٤،  ٤٣٢،  ٤٢٩،  ٤٢٨   
٤٤٢، ٤٣٩ 

 ٦٨،  ٦٧،  ٦٦ ،   ٦٥: يعقوب بـن حلفـى    
٢١٢،  ٢١١،  ٢٠٠، ، ١٩٥،  ٧٣،  ٧٢،  ٦٩  
٣١١، ٢٨٩، ٢٧٣، ٢٤٣ ، ٢٣٥، ٢٣٤ 

 ٧٢،  ٦٨،  ٦٧،  ٦٦ ، ٦٥: يعقوب بن زبدي  
١٤٤،  ٩٠،  ٨٩،  ٨٢،  ٨١،  ٧٤،  ٧٣ ،
١٥٧،  ١٥٦،  ١٥٥،  ١٥٠ ، ١٤٧،  ١٤٦ ،
١٦٣،  ١٦٢،  ١٦١،  ١٦٠ ،   ١٥٩،  ١٥٨ ،
١٧٠،  ١٦٩،  ١٦٨،  ١٦٧،  ١٦٦،  ١٦٥ ،
٢٣٥،  ٢٢٦،  ٢٠٠،  ١٩٥،  ١٧٢،  ١٧١ ،
٢٦٤،  ٢٦٢،  ٢٦١،  ٢٥٨،  ٢٥٧،  ٢٤٣ ،
٣٩٠،  ٣٦٧،  ٣٢٧،  ٢٨٩،  ٢٧٣،  ٢٦٥ ،
٥٦٢، ٥٦١، ٥٣٨، ٣٩١ 
 ٢٤٣، ١٩٥، ٦٧يهوذا 

، ٧٢،  ٦٩،  ٦٨،  ٦٧: يهوذا أخو يعقـوب   
٢٣٤،  ٢٣٣،  ٢٣٢،  ٢٠٠،  ١٩٦،  ١٩٥ ،
٢٨٩، ٢٣٧، ٢٣٦، ٢٣٥ 

  ٦٨، ٦٧ ،٦٦ ،٦٥:يهــوذا اإلســخريوطي
١٠٩،  ١٠٦،  ٨٣،  ٧٥ ،   ٧٣،    ٧٢  ،    ٦٩ ،
٢٢٠،  ٢١٩،  ١٩٥،  ١٧٣،  ١٦٦،  ١٥٢ ،
٢٧٣،  ٢٦٦،  ٢٦٥،  ٢٥٨،  ٢٤٣،  ٢٣٥ ،
٣٢٨،  ٣٢٧،  ٣٢٦،  ٣٢٥،  ٣٢٤،  ٢٨٩ ،
٣٤٧،  ٣٣٤،  ٣٣٢،  ٣٣١،  ٣٣٠،  ٣٢٩ ،
٣٦٦،  ٣٦٥،  ٣٦٤،  ٣٦٣،  ٣٦٢ ، ٣٤٨ ،
٥١٧،  ٥١٦،  ٥١٥،  ٥١٤،  ٥١٢،  ٣٦٧ ،
٥٦١،  ٥٣٠،  ٥٢٩،  ٥٢٧،  ٥٢٦،  ٥١٩ ،
٥٦٢ 

 ٤٣٢، ٤٣١يهوذا بارسابا 
 ١٦٨يهوذا بن يعقوب 

، ٦٩،  ٦٨،  ٦٦: يهوذا غري اإلسـخريوطي   
٢٣٧، ٢٣٦، ٢٣٤، ٢٣٣، ٢٣٢، ١٩٥ 
 ٢٩١، ١١٧يوئيل

 ١٢٣يوحنا الكاهن
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 ٥٩٣

 ٧٢،  ٦٨،  ٦٧،  ٦٦ ،   ٦٥: نا بن زبدي  يوح
١٠٦،  ٩٠،  ٨٩،  ٨٢،  ٨١،  ٧٥،  ٧٤،  ٧٣ 
١٣٨ ،   ١٢٣،١٢٤ ،   ١٢٢ ، ١١٤ ، ١١١  
١٥٦،  ١٥٥،  ١٤٧،  ١٤٦،  ١٤٤،  ١٤٢ ،
١٦٢،  ١٦١،  ١٦٠ ،   ١٥٩،  ١٥٨،  ١٥٧ ،
١٧٣،  ١٧٢،  ١٧١،  ١٦٦،  ١٦٥،  ١٦٣ ،
١٧٩،  ١٧٨،  ١٧٧،  ١٧٦،  ١٧٥،  ١٧٤ ،
١٨٦،  ١٨٤،  ١٨٣،  ١٨٢،  ١٨١،  ١٨٠ ،
٢٤٣،  ٢٣٥،  ٢٢٦،  ٢٢٣ ،٢٠٠ ،   ١٩٥ ،
٢٦٥،  ٢٦٤،  ٢٦٢،  ٢٦١،  ٢٥٨،  ٢٥٧ ،
٣٠٥،  ٢٩٩،  ٢٨٩،  ٢٨٤،  ٢٧٣،  ٢٦٦ ،
٣٦٧،  ٣٦٤،  ٣٥٣،  ٣٣٢ ،   ٣٢٧،  ٣١١ ،
٥٦٢، ٥٦١، ٥٣٠، ٤٩٧    

 ٣٨١ ،٣٦٧، ٣٥١، ١٦٧يوسف الرامي
 ٢٨٩يوسف بارسابا 

 ٢١١يوسي
 ٣٨١يونا
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 ٥٩٤

 فهرس األماكن                   
 
 

 ٢٠٢أرتونا
 ٢٤١، ٢٣٠أرمينيا
 ٢١٧، ٢١٦، ٢١٢، ١٧١أسبانيا

 ١٥٣، ١٥٢اسكتلندة
 ٤٩٨اإلسكندرية 

 ٢٩١أسيا 
 ٢٣٠آسيا الصغرى

 ٤١٤أشدود 
 ٥٣٨أفريقية  
 ٥٣٨، ٢٩٦، ١٨٥أفسس
 ٢١٦أملانيا

، ٢٥٢، ٢٥١، ٢٤٩، ٢٤٨، ٢٤٧أنطاكية 
٤٣١، ٤٢٨، ٤٢٠، ٤١٩، ٤١٣، ٢٥٧ ،
٤٩٨، ٤٤٢، ٤٣٩، ٤٣٧، ٤٣٦، ٤٣٢ ،
٥٠١، ٥٠٠، ٤٩٩ 

 ٥٠٠، ٢٥١، ٢٥٠يدية أنطاكية بيس
  ١٣٨ ،١٢٤، ٩٥، ٤٤، ٦٨، ٣٣: أورشليم
٢٠٠، ١٨٨، ، ١٨٥، ١٨٣، ١٧٥، ١٦٦ ،
٢٦٤، ٢٥٧ ، ٢٥٢، ٢٤٨ ، ٢٤٦، ٢١٦ ،
٣١٨، ٣٠٢، ٣٠١، ٢٩٣، ٢٨٩، ٢٦٥ ،
٣٩٧، ٣٥٧، ٣٤٤، ٣٤٣، ٣٣٩، ٣٣٤     
٣٨٣، ٣٨٢، ٣٧٦، ٣٧٤ ، ٣٧٣ ،٣٦٥ ،
٤١٧، ٤١٥، ٤٠٩ ، ٣٩٦، ٣٨٩، ٣٨٨ ،
٤٣٦، ٤٢٩، ٤٢٨، ٤٢١، ٤٢٠، ٤١٩ ،
٥٣٨، ٥١٤، ٥٠٩، ٥٠١، ٤٩٨، ٤٣٩            

 
 

 ٢١٢إيرلندا 
 ٢٠٢إيطاليا
 ٢٥١أيقونية
 ٥٣٨بابل 

 ٢٠٩البحر األسود 
 ١٨٥حبر إجية

حبرية طربية = حبرية جنيسارت= حبرية اجلليل 
٣٩١، ٣٨٩، ٢٠٠، ١٥٧، ١٤٣، ٨٩ ،
٣٩٢ 
 ٢٠٠برثيا

 ٢١٦، ٢١٢بريطانيا
 ١٨٥بطمس
 ٢٩١، ٢٥٣مبفيلية 
 ٢٩١بنتس 

 ١٨٧، ١٤٦، ١٤٥، ٨٠:بيت صيدا
 ٣٨٣، ١٩٨بيت عنيا 

 ٢٠٩تدمر 
 ٢٣٠جبل أثوس
 ٣٤٦، ٢٨٩، ٢٠٠، ٦٧: جبل الزيتون

 ٢٠٠جبل القديس توما 
 ٢٥٨جبل طابور 
 ٣٥٣، ٣٤٦، ٣٣١ ، ٨٢: جثسيماين
 ٢٣٠جزيرة التيرب
 ٥٢٩، ٣٦٧، ٣٤٩جبل اجلمجمة = اجللجثة
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 ٥٩٠

، ١٤٦ ، ١٤٥، ١٠٧، ٩٤، ٢٣: اجلليل
٣٦٦، ٣٦٥، ٣٤٦، ٣٣٩، ٢٩٠، ٢٧٩ ،
٣٨٨، ٣٨٥، ٣٨١، ٣٧٩، ٣٧٥، ٣٧٤ ،
٣٩١، ٣٨٩ 

 ٤١٣، ٢٠٩احلبشة 
 ٥٣٨احلجاز
 ٢٥١دربة

، ٤١٦، ٣٩١، ٣٩٠، ٣٢٩، ٢٤٦دمشق 
٤١٧ 
 ٢٣٠دوراس
 ٢٣١، ٢٣٠ديربند
 ٢٠٢الرها 
 ١٥٢، ١٥١روسيا
، ٢٣٠ ،٢١٧، ١٤٠، ١٣٩، ٨١، ٢٣:روما
٥٤٠، ٥٣٨، ٤٩٩ 
، ٢٩٣، ٢٤١، ١٧٨، ١٧٥، ١٣٨السامرة
٤٢٩ 

 ٢٧٤سدوم وعمورة 
 ١٥٢، ١٥١سكيثيا
 ٥٠٠، ٤٣٢، ٢٤١، ٢١٦سوريا
 ٣٠٦شارون
 ٦٥: صهيون
 ٤٢٠، ٤١٧، ٢٤٨طرسوس
 ٤٦١، ٢٤١، ٢٣٠، ٢١٦العراق 
 ٣٨١عمواس

 ٤١٥، ٤١٣غزة 
 ٢٤١، ٢٣٠، ٢١٦،  ٢٠٠فارس 

 ٢٦٧فاما غوستا
 ٢٩١، ٢٣٠، ١٩٣فرجيية

، ٣٠٢، ٢٤٧، ٢١٦، ١٧١، ٢٣: فلسطني
٥٤٠ 

 ٤٢٩، ٤١٩، ٢٤٧فينيقية 
 ٣٨٦، ١٦٤، ١١٠:قانا

، ٢٩٩، ٢٦٧، ٢٥٣، ٢٥٠، ٢٤٧قربص 
٤١٩ 

 ٥٣٨قرطاجنة 
 ٢١٩قريوت 

 ١٥٣، ١٥٢القسطنطينية
 ١٥١القوقاز

 ٥٣٨، ٤١٩، ٢٩١، ٢٤٧القريوان 
، ٣١٨، ٣١٧، ٩٥، ٩٣: قيصرية فيلبس

٥٠٩ 
 ٤٢٣، ٤١٤، ٤٠٨، ٤٠٦قيصرية

 ٢٩١كبدوكية 
 ١٠٤، ١٠٣، ٨٠:كفر ناحوم
 ٤٣٢كيليكية
 ٣٠٦، ٣٠٥، ١٣٨ةاللد

 ٢٥١لسترة 
 ٢٩٠، ٢٣٠ليبيا

 ٢٠٠مدراس
 ٤٦١املدينة 
 ٢٩١، ٢٣٠، ٢١٦مصر 
 ٤٦٣مكة

 ٢٠٢مكدونية 
 ٢٠٠امللبار 
، ٢٦٤، ٢٢٣، ١٨٨، ١٦٦، ٤٣: الناصرة
٣٦٧ 
 ٣٢٩، ٣٢٨نايني
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 ١٦١نينوى
 ٢٣٠، ٢٠٢ ، ٢٠١، ٢٠٠، ١٧١اهلند 

 ١٩٣هريابوليس
 ٢٣٠واحة البهنسا

 ٤٠٨، ٤٠٧، ٣٠٦، ١٣٨يافا
 ٤٠٢، ٤٠٠، ٢٣٠، ١٥٢ناناليو
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فهرس املصطلحات

 
 ٢٧اإلبركسس 
 ١٩٦األبوكريفا 
 ٤٣٠إخوة الرب 

 ٤٩٨األسقف 
 ٣٤٥اإلفخارستيا 
 ١٠٦أيام الفطري 
 ٤٩٨البطريرك 
 ٢٧٩املعمودية = التعميد 

 ٢٩٢حلول الروح القدس 
 ١٤٣محل اهللا 

 ١٠٣خبز احلياة 
 ٢٨٦لروح القدس ا

 ٢٨٣زمن التجديد 
 ٣٠١الشماس 
 ٤٩٩القسيس 

 ٢٧الليتورجيا 
 ٤٩٨املطران 

 ٢٩٨امللء من الروح القدس 
 ٤٣٢النبوة لدى النصارى 

 ١١٧يوم اخلمسني 
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 قائمة املراجع
 

 .القرآن الكرمي )١
 .الكتاب املقدس )٢
 الثقافـة   إدوارد وديع عبـد املـسيح، ط دار  : توماس هالتون ترمجة: اآلباء والكنيسة  )٣

 القاهرة ، الطبعة األوىل
 بـريوت، الطبعـة     -دار الكتـب العلميـة    : االتقان يف علوم القرآن للسيوطي، ط      )٤

 )م١٩٩١-هـ١٤١١(الثانية
  القاهرة، بدون تاريخ-دار التأليف والنشر األسقفية: حبيب سعيد ، ط: أديان العامل )٥
 ).م١٩٧٢(ة الثانيةمطبعة دار الكتب، مصر، الطبع: الزخمشري، ط: أساس البالغة )٦
دار ضة  : علي عبد الواحد وايف ، ط     .د: ألسفار املقدسة يف األديان السابقة لإلسالم     ا )٧

 . القاهرة ، بدون تاريخ-مصر للطباعة
عبد اجمليـد   . د: عبد الباقي اليماين، حتقيق   : إشارة التعيني يف تراجم النحاة واللغويني        )٨

ت اإلسـالمية، الطبعـة     مركز امللـك فيـصل للبحـوث والدراسـا        : دياب، ط 
 .)م١٩٨٦-هـ١٤٠٦(األوىل

دار : إدوارد وديع عبد املـسيح ، ط      : كارل رامسوسن ترمجة  : أطلس الكتاب املقدس     )٩
 . القاهرة ، بدون تاريخ–الثقافة 

 بـريوت، الطبعـة     -دار العلـم للماليـني    :  ، ط  خري الدين الزركلـي   : األعالم   )١٠
 .)م١٩٨٠(اخلامسة

ـ ١٣٩٨( الطبعة الثانية    –دار الفكر   : ندلسي ، ط  أبو حيان األ  : البحر احمليط  )١١  -هـ
 )م١٩٧٨

 ).م١٩٠٣(آرنست لرو الصحاف، سنة: املطهر املقدسي، ط:البدء والتاريخ )١٢
دار الثقافة  : جوش مكدويل ترمجة القس منيس عبد النور، ط       : برهان يتطلب قراراً     )١٣

 .القاهرة، الطبعة الثالثة، بدون تاريخ
حممد أبو الفضل إبراهيم    : السيوطي، حتقيق : ني والنحاة بغية الوعاة يف طبقات اللغوي     )١٤

 ).م١٩٦٤-هـ-١٣٨٤(مطبعة عيسى البايب احلليب وشركاه:ط
عبد الكرمي  : السيد حممد مرتضى الزبيدي، حتقيق    :تاج العروس من جواهر القاموس     )١٥

 ).١٩٧٢-١٣٩٢(وزارة اإلعالم بدولة الكويت: الغرباوي، ط
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 ).م١٩٥٦( اللبناين دار الكتاب: تاريخ ابن خلدون ، ط )١٦
ـ ١٣٩٩(دار الفكـر ، سـنة       : ابن جرير الطربي، ط   : تاريخ األمم وامللوك   )١٧  -هـ

 )م١٩٧٩
املكتبة : كريلس سليم بسترس وآخرون، ط    : تاريخ الفكر املسيحي عند آباء الكنيسة      )١٨

 )م٢٠٠١( بريوت ، الطبعة األوىل-البولسية
 .لقاهرة، دون تاريخ ا–دار الثقافة : حنا اخلضري، ط: تاريخ الفكر املسيحي )١٩
 . القاهرة ، بدون تاريخ–دار الثقافة :جون لورمير ، ط: تاريخ الكنيسة )٢٠
 بـريوت، الطبعـة     -دار القلـم  : ولفنـسون، ط  .أ: تاريخ اللغـات الـسامية       )٢١

 )م١٩٨٠(األوىل
 -هـ١٤٢١( عمان، الطبعة األوىل     -دار الفكر : حممود نعناعة ، ط   : تاريخ اليهود  )٢٢

 .)م٢٠٠١
أمحـد  . د:أبو حيان األندلـسي، حتقيـق     :  يف القرآن من الغريب      حتفة األريب مبا   )٢٣

 بغداد، الطبعـة    -وزارة األوقاف باجلمهورية العراقية   :مطلوب و خدجية احلديثي، ط    
 )م١٩٧٧ -١٣٩٧(األوىل 

 .دار إحياء التراث العريب ،دون تاريخ: مشس الدين الذهيب،ط: تذكرة احلفاظ )٢٤
 . ون بيانات ، دالتفسري التطبيقي للكتاب املقدس )٢٥
جوزيف صـابر   : وليم باركلي، ترمجة : - سفر أعمال الرسل -تفسري العهد اجلديد   )٢٦

 . القاهرة ، دون تاريخ-دار الثقافة: ط
دار طيبـة   : سامي حممـد الـسالمة، ط     : ابن كثري، حتقيق  : تفسري القرآن العظيم     )٢٧

 ).م١٩٩٩ -هـ١٤٢٠(الرياض، الطبعة الثانية
مكتبة مـصطفى   :  حامت، حتقيق أسعد حممد الطيب، ط      ابن أيب :تفسري القرآن العظيم   )٢٨

 ).م١٩٩٧هـ١٤١٧( الرياض، الطبعة األوىل-مكة-الباز
 القـاهرة ، الطبعـة      -إجيلـز : ط: مىت هنـري    : التفسري الكامل للكتاب املقدس    )٢٩

 )م٢٠٠٢(األوىل
 ).م١٩٨١هـ١٤٠١(دار الفكر، الطبعة األوىل: الرازي، ط: التفسري الكبري )٣٠
املكتـب  : أمحد صاحل حمـايري، ط    : يينة، مجع ودراسة وحتقيق   تفسري سفيان بن ع    )٣١

 ).م١٩٨٣هـ١٤٠٣( الرياض، الطبعة األوىل- بريوت و مكتبة أسامة-اإلسالمي
 مصر، الطبعـة    -مكتبة النسر   : سعيد مرقص ، ط   : تفسري كلمات الكتاب املقدس      )٣٢

 .)م٢٠٠٤(السادسة سنة 
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جممع البحوث اإلسـالمية    : ، ط عبد الرمحن الطاهر السوريت   : تفسري جماهد، حتقيق   )٣٣
 ).م١٩٧٦-هـ١٣٩٦(إسالم آباد، الطبعة األوىل

 .املكتبة الشعبية: تنوير املقباس من تفسري ابن عباس، ط )٣٤
الدار املـصرية للتـأليف     : عبداهللا درويش، ط  . د: األزهري، حتقيق : ذيب اللغة  )٣٥

 .والترمجة ، دون تاريخ
شركة مكتبة ومطبعـة    : الطربي، ط  ابن جرير : جامع البيان عن تأويل آي القرآن        )٣٦

 ). م١٩٦٨-هـ١٣٨٨(مصطفى البايب احلليب وأوالده، مصر، الطبعة الثالثة 
دار : إبراهيم عطوة عـوض ، ط     : أبو عيسى الترمذي ، حتقيق      : اجلامع الصحيح    )٣٧

 . بريوت ، دون تاريخ-إحياء التراث العريب
ة الثقافـة املـصرية ، دون       وزار: أبو عبداهللا القرطيب ، ط    : اجلامع ألحكام القرآن     )٣٨

 تاريخ
ابن تيمية ، حتقيق علي حسن بـن ناصـر          : اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح        )٣٩

 ).هـ١٤١٤( الرياض، الطبعة األوىل -دار العاصمة: وآخرون، ط
أمحـد زايـد         : حقيقة العالقة بني اليهود والنصارى وأثرها على العامل اإلسـالمي          )٤٠

 .)م٢٠٠٠ -هـ١٤٢٠(طبعة األوىل عمان، ال-دار املعايل: ط
أمحـد الـشنتناوي    : دائرة املعارف اإلسالمية، تأليف مجاعة من املستشرقني، ترمجة        )٤١

 وآخرون
 القاهرة  -دار الثقافة : القس منيس عبد النور وآخرون ، ط      : دائرة املعارف الكتابية   )٤٢

 .الطبعة الثانية ، دون تاريخ
 طهران ، دون    –وعايت إمساعيليان   مؤسسة مطب : بطرس البستاين، ط  : دائرة املعارف  )٤٣

 .تاريخ
شهاب الدين بن يوسف الـسمني احللـيب        : الدر املصون يف علوم الكتاب املكنون      )٤٤

 بريوت، الطبعـة    -دار الكتب العلمية  : حتقيق الشيخ علي حممد معوض، وآخرون، ط      
 ).م١٩٩٤هـ ١٤١٤(األوىل

دار األفكار   :  ، ط  موريس بوكاي : دراسة الكتب املقدسة يف ضوء املعارف احلديثة         )٤٥
 ).١٩٩١(بريوت ، الطبعة األوىل سنة 

دار صادر  بريوت ، الطبعـة       : ديوان مسكني الدارمي ، حتقيق كارين صادر ، ط         )٤٦
 )م٢٠٠٠(األوىل 

  القاهرة ، دون تاريخ-دار الثقافة: إلياس مقار، ط: رجال الكتاب املقدس )٤٧
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دار :  الشفيع املاحي أمحد ،ط    .د: رواية توما لإلجنيل بني رواية غريه من احلواريني          )٤٨
 ).م٢٠٠٣ -هـ ١٣٢٤( بريوت ، الطبعة األوىل-الوراق

 القاهرة ، الطبعة    –دار الثقافة   : القس مكرم جنيب ، ط      : الروح القدس والكنيسة     )٤٩
 .األوىل ، دون تاريخ

دار : شهاب الدين األلوسي، ط   : روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين        )٥٠
 . بريوت ، دون تاريخ-تراثإحياء ال

املكتب اإلسالمي للطباعـة    : أبو الفرج ابن اجلوزي، ط    : زاد املسري يف علم التفسري     )٥١
 ).م١٩٦٤ -هـ١٣٨٤(والنشر، الطبعة األوىل

املركز :  ، ط  جمموعة أسئلة وأجوبة حول اإلميان واحلياة املسيحية      : سؤال وجواب    )٥٢
 )م١٩٩٠(وت ، الطبعة الثالثة  بري-اللوثري للخدمات الدينية يف الشرق األوسط

شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب وأوالده        : ابن هشام ، ط   : السرية النبوية    )٥٣
 ).م١٩٥٥ - هـ١٣٧٥(مصر ، الطبعة الثانية 

:  أبو القاسم الطربي الاللكائي ، حتقيـق        : شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة      )٥٤
 -هــ   ١٤١٥(الرياض ، الطبعة الثانيـة       –دارطيبة  : أمحد سعد الغامدي ، ط    . د

 ).م١٩٩٤
 .صبح األعشى يف صناعة اإلنشا للقلقشندي )٥٥
: محد عبد الغفور عطار، ط    أ: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية للجوهري، حتقيق       )٥٦

 )م١٩٧٩ -هـ١٣٩٩( بريوت، الطبعة الثانية -دار العلم للماليني
هـ ١٤١٦( الطبعة الثالثة     بريوت ،  –دار اخلري   : صحيح مسلم بشرح النووي ، ط      )٥٧

 ).م١٩٩٦ -
 . بريوت ، دون تاريخ–دار صادر : ابن سعد ، ط:الطبقات الكربى  )٥٨
مكتبـة وهبـة، الطبعـة      : علي حممد عمر، ط   :السيوطي، حتقيق : طبقات املفسرين  )٥٩

 .)م١٩٧٦-هـ١٣٩٦(األوىل
سـليمان بـن صـاحل اخلـزي           :محد بن حممد األندوي ، حتقيق     : طبقات املفسرين  )٦٠

 .)م١٩٩٧-هـ١٤١٧( املدينة املنورة، الطبعة األوىل-مكتبة العلوم واحلكم: ط
مكتبة وهبة  : علي حممد عمر، ط   : مشس الدين الداودي ، حتقيق    : طبقات املفسرين  )٦١

 .)م١٩٧٢-هـ١٣٩٢(الطبعة األوىل
حممد عبداهللا  . د: حممد بن طاهر التنري ، حتقيق     : العقائد الوثنية يف الديانة النصرانية       )٦٢

 ).م١٩٨٩ -هـ ١٤١٠( القاهرة ، الطبعة األوىل–دار الصحوة : اوي ، طالشرق
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مكتبـة  : سعد الدين السيد صـاحل ، ط      : العقيدة اليهودية وخطرها على اإلنسانية     )٦٣
 )هـ١٤١٦( جدة ، الطبعة الثانية- القاهرة، مكتبة التابعني-الصحابة

  غرائب اللغة العربية لألب رفائيل خنلة اليسوعي )٦٤
دار الريان للتراث   : ابن حجر العسقالين ، ط    : رح صحيح البخاري  فتح الباري بش   )٦٥

 ). م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧(القاهرة ، الطبعة الثانية 
دار : أمحد عبد الرمحن البنـا ، ط      : الفتح الرباين بترتيب مسند اإلمام أمحد الشيباين         )٦٦

 . القاهرة ، دون تاريخ–احلديث 
حممد إبراهيم نـصر     : اهري ، حتقيق  ابن حزم الظ  : الفصل يف امللل واألهواء والنحل       )٦٧

 ).م١٩٨٥ -هـ١٤٠٥( بريوت -دار اجليل: و عبد الرمحن عمرية ، ط
 بـريوت ، الطبعـة      -دار إحياء التـراث العـريب     :حممد الغزايل ، ط   : فقه السرية  )٦٨

 )م٢٠٠٣ -هـ١٤٢٣(األوىل
جامعة : رمضان عبد التواب، ط   . د: كارل بروكلمان، ترمجة  :فقه اللغات السامية     )٦٩
  رياضال
جلنـة البيـان العـريب، الطبعـة        : علـي عبـد الواحـد وايف، ط       : فقه اللغـة   )٧٠

 .)م١٩٦٨ -هـ١٣٨٨(السادسة
 دمـشق    –دار القلـم    : حسن ظاظا ، ط   : الفكر الديين اليهودي أطواره ومذاهبه       )٧١

 ).م١٩٩٥ -هـ١٤١٦(الطبعة الثالثة 
 بـريوت،   -دار الغرب اإلسالمي  : ط: فهرس الفهارس واألثبات، عبد احلي الكتاين      )٧٢

 )م١٩٨٢-هـ١٤٠٢(الطبعة الثانية
 مـصر     -دار الكتاب املقـدس   : مكرم مشرقي، ط  : قاموس أعالم الكتاب املقدس    )٧٣

 .دون تاريخ
 -دار مكتبة العائلـة   : خنبة من األساتذة والالهوتيني ، ط     : قاموس الكتاب املقدس     )٧٤

 القاهرة ، الطبعة الثالثة عشرة
الزهراء إلعـالم   : توفيق الطويل ، ط   : سالم  قصة االضطهاد الديين يف املسيحية واإل      )٧٥

 ).م١٩٩١ -هـ ١٤١٢( القاهرة، الطبعة األوىل –العريب 
 .جامعة الدول العربية:ول ديورانت ، ترمجة حممد بدران ، ط: قصة احلضارة  )٧٦
 مصر ، دون    –دار التقوى   : مراد عبداهللا ، ط   : ابن كثري ، حتقيق     : قصص األنبياء    )٧٧

 .تاريخ
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 القاهرة، الطبعة الثانيـة     -مكتبة دار التراث  : عبد الوهاب جنار، ط   : قصص األنبياء  )٧٨
 .دون تاريخ 

 )م١٩٩٣(لوجوس، الطبعة الثالثة : القس لبيب ميخائيل، ط: قضية الصليب )٧٩
 –دار النشر األسقفية    : عوض مسعان ، ط   : قضية صلب املسيح بني مؤيد ومعارض        )٨٠

 .مصر ، دون تاريخ
 بريوت، الطبعـة    –دار الكتاب العريب    : اجلزري ، ط  ابن األثري   : الكامل يف التاريخ   )٨١

 ).م١٩٦٧ -هـ ١٣٨٧(الثانية 
 بريوت ، بدون تاريخ-دار املعرفة: أبو القاسم الزخمشري ، ط: الكشاف )٨٢
دار : إدوارد عبد املـسيح ، ط     : هربرت لوكري   ترمجة    : كل نساء الكتاب املقدس    )٨٣

 . القاهرة ، دون تاريخ-الثقافة
 .يشيل جرجس ، دون بيانات طبعالكنيسة املصرية ، م )٨٤
الكلية اإلكلرييكيـة لألقبـاط األرثـوذكس     : البابا شنودة ، ط  : الالهوت املقارن    )٨٥

 ) .م٢٠٠٥( القاهرة ، الطبعة الرابعة عشرة
 ).م١٩٧٩-هـ١٣٩٩(دار الفكر: اخلازن، ط:لباب التأويل يف معاين الترتيل  )٨٦
وت، الطبعـة   بـري -دار صـادر  : ابـن منظـور اإلفريقـي، ط      :لسان العـرب     )٨٧

 ).م١٩٩٠-هـ١٤١٠(األوىل
حيـي  : دراسة صوتية صرفية داللية يف ضوء الفصحى واللغات السامية        : اللغة النبطية  )٨٨

 ).م٢٠٠٢( عمان، الطبعة األوىل-دار الشروق: عبابنة ، ط
 -هــ   ١٤٠٨: (حممد رجب الشتيوي ، ط    : اجملامع املسيحية وأثرها يف النصرانية     )٨٩

 ).م١٩٨٧
دار الكتـب العلميـة       : شيخ اإلسالم ابن تيميـة ، ط      : سائلجمموعة الرسائل وامل   )٩٠

 ).     م ١٩٨٣ -هـ١٤٠٣(بريوت ، الطبعة األوىل 
 ، دون    القـاهرة  -دار الفكر العـريب   : حممد أبو زهرة، ط   :حماضرات يف النصرانية     )٩١

 .تاريخ
فريد فؤاد عبد امللـك      : هنري ثيسن، ترمجة  : حماضرات يف علم الالهوت النظامي       )٩٢

 . القاهرة، دون تاريخ-بة الثقافةمكت: ط
ابن عطية األندلسي، حتقيق عبد السالم عبد       : احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز      )٩٣

 ).م١٩٩٣-هـ١٤١٣( بريوت، الطبعة األوىل-دار الكتب العلمية: الشايف حممد، ط
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عامل : الشيخ حممد حسن آل ياسني، ط     : الصاحب بن عباد، حتقيق   : احمليط يف اللغة     )٩٤
 ).م١٩٩٤-هـ١٤١٤( بريوت، الطبعة األوىل-لكتبا
مهدي : سباتينو موسكايت وآخرون، ترمجة   : مدخل إىل حنو اللغات السامية املقارن      )٩٥

 بــريوت، الطبعــة -عــامل الكتــب: املخزومــي و عبــد اجلبــار املطلــيب ، ط
 ).م١٩٩٣-هـ١٤١٤(األوىل

ن عبد احلميـد     حممد حمي الدي  : املسعودي ، حتقيق  : مروج الذهب ومعادن اجلوهر    )٩٦
 . بريوت-دار املعرفة: ط
 القاهرة   –مكتبة وهبة   : أمحد عبد الوهاب ، ط    : املسيح يف مصادر العقائد املسيحية     )٩٧

 ).   م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨(الطبعة الثانية 
 .  القاهرة ، دون تاريخ–دار الفضيلة : حممد وصفي ، ط: املسيح والتثليث  )٩٨
 القـاهرة، الطبعـة     -ملـصرية مكتبـة النهـضة ا    :أمحـد شـليب، ط    :املسيحية   )٩٩

 ).م١٩٩٣(العاشرة
دار : عبد احللـيم حممـود  ط      : شارل جنيرب ، ترمجة     : املسيحية نشأا وتطورها     ) ١٠٠

 . القاهرة ، الطبعة الرابعة، دون تاريخ–املعارف 
أبو البقاء العكربي، حتقيق    :املشوف املعلم يف ترتيب اإلصالح على حروف املعجم          ) ١٠١

 ).م١٩٨٣ -هـ١٣٠٣( مكة املكرمة -امعة أم القرىج: ياسني حممد السواس، ط
دار املعرفة  : خالد إبراهيم العك ، ومروان سوار، ط      : البغوي حتقيق   : معامل الترتيل  ) ١٠٢

 ).م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦(بريوت ، الطبعة األوىل 
 الرياض، الطبعة   -دار طيبة : عبداهللا النمر، وآخرون،ط  :البغوي، حتقيق : معامل الترتيل  ) ١٠٣

 ). ١٩٨٩ -١٤٠٩(األوىل
 القاهرة ، الطبعة الثانيـة      –مكتبة جملس مرقص    : معجم املصطلحات الكنسية ، ط     ) ١٠٤
 )م٢٠٠٤(
مكتبة ومطبعـة   : عبد السالم هارون، ط   : ابن فارس ، حتقيق   :معجم مقاييس اللغة   ) ١٠٥

 ).م١٩٧٠ -هـ١٣٩٠(مصطفى البايب احلليب وأوالده، مصر، الطبعة الثانية
دار : حممد سيد كيالين، ط   : فهاين، حتقيق الراغب األص : املفردات يف غريب القرآن    ) ١٠٦

 . بريوت ، دون تاريخ -املعرفة
دار املعرفـة   : أمري مهنا و علي حسن فاعور، ط      : الشهرستاين، حتقيق : امللل والنحل  ) ١٠٧

 ).م١٩٩٥ -هـ١٤١٥(بريوت، الطبعة الرابعة ، 
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 بـريوت ، املطبعـة الكاثوليكيـة ، الطبعـة           -دار املشرق : املنجد األجبدي ، ط    ) ١٠٨
 )م١٩٨٢(الثةالث
 . القاهرة ،دون بيانات طبع–دار الثقافة : فهيم عزيز ، ط: مواهب الروح القدس ) ١٠٩
 بريوت  –دار العلم للماليني    : منري البعلبكي ، ط   :  عريب   -قاموس إنكليزي : املورد   ) ١١٠

 )م١٩٨٧(، الطبعة احلادية والعشرين سنة 
 القاهرة ، الطبعة    –ة  دار الثقاف : عادل فرج عبد املسيح ، ط     : موسوعة آباء الكنيسة   ) ١١١

 . ، دون تاريخاألوىل
 –الشركة العاملية للموسـوعات     : مسعود اخلوند ، ط   : املوسوعة التارخيية اجلغرافية   ) ١١٢

 )م٢٠٠٤(بريوت ، سنة 
 ).م٢٠٠٤( مصر–مكتبة األخوة : برسوم ميخائيل ، ط: موسوعة احلقائق الكتابية ) ١١٣
حممد عبـد الـرمحن عـوض            : شيخ اإلسالم ابن تيمية ، دراسة وحتقيق        : النبوات ) ١١٤
 ).م١٩٩١ -هـ ١٤١١( بريوت ، الطبعة الثانية–دار الكتاب العريب : ط
إبـراهيم الـسامرائي          . د: ابن األنباري، حتقيـق   :  نزهة األلباء يف طبقات األدباء     ) ١١٥
 ). م١٩٧٠(بغداد، الطبعة الثانية-مكتبة األندلس: ط
 .حممد عزت الطهطاوي: النصرانية واإلسالم  ) ١١٦
 . ، دون تاريخدار االعتصام: مصطفى شاهني، ط: النصرانية ) ١١٧
 .النكت والعيون للماوردي ) ١١٨
دار مكتبـة   : ابن قيم اجلوزية ، ط    : هداية احليارى يف الرد على اليهود والنصارى         ) ١١٩

 . بريوت ، دون تاريخ–احلياة 
 )م١٩٩٧(مكتبة النهضة املصرية، الطبعة الثانية عشرة: أمحد شليب، ط: اليهودية ) ١٢٠
 www.tebayn.com: ة تباين االلكترونية  ، عنوان املوقع على االنترنت جمل ) ١٢١
 www.wikipedia.org: موسوعة ويكبيديا على شبكة االنترنت  ) ١٢٢
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 فهرس املوضوعات
 

 الصفحة العنـــــــــــــوان
 ٢ التعريف باحلواريني:  األولالباب

 ٣  "احلواريون" مدلول لفظة :الفصل األول
 ٥  يف مصادر املسلمني"ناحلواريو"مدلول لفظة 

 ٥  أصل االشتقاق العريب-
 ١٠  أصل االشتقاق غري العريب-

 ١٣ يف القرآن الكرمي) احلواريون(لفظة 
 ١٩ مناقشة أقوال اللغويني واملفسرين

 ٢٤ اخلالصة
 ٢٦ دلول لفظة احلواريني يف مصادر النصارىم

 ٢٨ "الرسل" مدلول لفظة 
 ٣٢ "التالميذ" مدلول لفظة
 ٣٣ "التالميذ" و" الرسل " بلفظيت " ناحلواريو" مقارنة لفظة
 ٣٥ . ودعوته املسيح:الفصل الثاين

 ٣٦ متهيد
 ٣٧  وبعثتهمولد عيسى 
 ٣٧ مولد عيسى

 ٤٠  اآلية يف خلق عيسى 
 ٤٢  يف املهدكالم املسيح
 ٤٣  وبعثتهنشأة املسيح

 ٤٤ معجزات املسيح
 ٤٨ أسس دعوة املسيح

 ٤٨ الدعوة إىل التوحيد اخلالص
 ٤٩  رسول أرسله اهللا إىل بين إسرائيلاملسيح 

 ٥٢  لرسالة التوراةتصديق رسالة املسيح
 ٥٤ الدعوة إىل إحياء عقيدة اليوم اآلخر
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 الصفحة ـــــوانالعنـــــــــ
 ٥٦ الدعوة إىل الزهد والتسامح وذيب األخالق

 ٥٩ الدعوة إىل الصلة املباشرة بني اهللا تعاىل واملخلوقني
 ٦٢ موقف القبول لدعوة املسيح

 ٦٣ عدد احلواريني يف مصادر النصارى
 ٦٣ سبب حتديد عدد احلواريني باثين عشر
 ٦٥ أمساء احلواريني يف مصادر النصارى

 ٦٥ أمساء احلواريني يف إجنيل مىت
 ٦٥ أمساء احلواريني يف إجنيل مرقس
 ٦٦ أمساء احلواريني يف إجنيل لوقا
 ٦٦ أمساء احلواريني يف إجنيل يوحنا

 ٦٦ أمساء احلواريني يف سفر أعمال الرسل
 ٦٧ أمساء احلواريني يف إجنيل برنابا

 ٧٠ عدد احلواريني وأمساؤهم يف املصادر اإلسالمية
 ٧٧  احلواريون املتفق عليهم :الفصل الثالث
 ٧٨ )مسعان الصفا( بطرس : املبحث األول

 ٧٩ نشأة بطرس ومكانته
 ٨١ مكانة بطرس بني احلواريني
 ٨٦ سرية بطرس يف العهد اجلديد

 ٨٨ شخصية بطرس يف حياة املسيح
 ١١٤ شخصية بطرس بعد صعود املسيح
 ١١٥ خطب بطرس يف العهد اجلديد
 ١١٧ خطبة بطرس يف يوم اخلمسني

 ١٢٢ خطبة بطرس يف اهليكل
 ١٢٧ تعليق على خطب بطرس
 ١٣١ سرية بطرس يف إجنيل برنابا
 ١٣٨ تبشري بطرس باإلجنيل ووفاته

 ١٤١ أندراوس: املبحث الثاين
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 الصفحة ــوانــــــالعنـ
 ١٤٢ سرية أندراوس يف العهد اجلديد 

 ١٤٢ معرفته باملسيح واتباعه
 ١٤٤ ندراوس بني احلوارينيأمكانة 

 ١٤٤ دور أندراوس يف دعوة اآلخرين
 ١٤٥ مواقف أندراوس يف العهد اجلديد
 ١٤٨ سرية أندراوس يف إجنيل برنابا

 ١٥١ تبشري أندراوس ووفاته
 ١٥٤ يعقوب ويوحنا ابنا زبدي: املبحث الثالث

 ١٥٥ سرية ابين زبدي معاً
 ١٥٦ باعهما له واتمعرفتهما باملسيح

 ١٥٧ مكانة ابين زبدي بني احلواريني
 ١٥٨ مواقف ابين زبدي يف العهد اجلديد
 ١٦٥ مواقف ابين زبدي يف إجنيل برنابا

 ١٦٨ سرية يعقوب بن زبدي
 ١٧٠ تبشري يعقوب بن زبدي برسالة اإلجنيل

 ١٧١ وفاة يعقوب بن زبدي
 ١٧٢ سرية يوحنا بن زبدي
 ١٧٢  اجلديدمواقف يوحنا يف العهد

 ١٧٦ يوحنا بن زبدي يف إجنيل برنابا
 ١٨٥ بشارة يوحنا باإلجنيل

 ١٨٦ فيلبس: املبحث الرابع
 ١٨٧ سرية فيلبس يف العهد اجلديد
 ١٨٨ مواقف فيلبس يف العهد اجلديد
 ١٩١ سرية فيلبس يف إجنيل برنابا

 ١٩٣ تبشري فيلبس و وفاته
 ١٩٤ توما: املبحث اخلامس

 ١٩٥ األناجيلتوما بني 
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 الصفحة وانـــــــالعنـ
 ١٩٨ سرية توما يف العهد اجلديد
 ٢٠١ تبشري توما باإلجنيل و وفاته

 ٢٠٣ )الوي بن حلفى ( مىت : املبحث السادس
 ٢٠٤ سرية مىت يف العهد اجلديد
 ٢٠٦ مواقف مىت يف العهد اجلديد
 ٢٠٧ سرية مىت يف إجنيل برنابا
 ٢٠٩ فاتهتبشري مىت باإلجنيل و و

 ٢١٠ يعقوب بن حلفى: املبحث السابع
 ٢١٣ مسعان القانوي: املبحث الثامن

 ٢١٤ امسه
 ٢١٦ تبشري مسعان باإلجنيل
 ٢١٧ اية مسعان القانوي
 ٢١٨ يهوذا اإلسخريوطي: املبحث التاسع
 ٢٢١ احلواريون املختلف فيهم: الفصل الرابع

 ٢٢٢ احلواريون املختلف فيهم يف العهد اجلديد
 ٢٢٣ برثلماوس

 ٢٢٣ برثلماوس ونثنائيل
 ٢٢٧ برثلماوس يف إجنيل برنابا

 ٢٣٠ تبشري برثلماوس برسالة اإلجنيل
 ٢٣٠ وفاة برثلماوس

 ٢٣٢ تداوس
 ٢٣٩ تداوس يف إجنيل برنابا

 ٢٤١  برسالة اإلجنيلتبشري تداوس
 ٢٤١ اية تداوس و وفاته

 ٢٤٢ برنابا
 ٢٤٣ متهيد

 ٢٤٥  يف العهد اجلديدسرية برنابا
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 ٥٨٣

 الصفحة وانــــــــــــالعن
 ٢٤٦ ىل بقية احلوارينيتقدمي برنابا بولس إ

 ٢٤٧ دور برنابا يف تثبيت مؤمين كنيسة أنطاكية
 ٢٤٩ بعثة برنابا وبولس إىل اليهودية

 ٢٤٩ رحالت برنابا وبولس
 ٢٥٢ دور برنابا يف جممع الشيوخ

 ٢٥٢ مشاجرة بولس وبرنابا
 ٢٥٦ ة برنابا يف إجنيلهسري

 ٢٦٧ اية برنابا ووفاته
 ٢٦٨ تعليق على إجنيل برنابا

 ٢٧٠ أدوار احلواريني و وظائفهم: الفصل اخلامس
 ٢٧١ أدوار احلواريني يف حياة املسيح

 ٢٧٢ أدوار احلواريني مع املسيح
 ٢٧٢ مالزمة احلواريني للمسيح
 ٢٧٣ إرسال احلواريني للتبشري

 ٢٧٦ احلواريني سلطة شفاء األمراضإعطاء 
 ٢٧٩ التعميد

 ٢٨٠ مميزات احلواريني
 ٢٨٠  العلم والفهم زيادةإعطاؤهم

 ٢٨٢ إعطاؤهم سلطة الربط واحلل
 ٢٨٣ دينونة احلواريني لألسباط
 ٢٨٤ أدوار احلواريني بعد املسيح
 ٢٨٦ التعريف بالروح القدس

 ٢٨٩ أدوار احلواريني بعد صعود املسيح
 ٢٨٩ اختيار خلف ليهوذا اإلسخريوطي
 ٢٩٠ حلول الروح القدس على التالميذ

 ٢٩٢ حلول الروح القدس
 ٢٩٨ امللء من الروح القدس
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 ٥٨٤

 الصفحة وانـــــــــــالعن
 ٣٠٠ دور احلواريني يف احلياة االجتماعية

 ٣٠٢ اآليات املنسوبة إىل احلواريني
 ٣٠٤ شفاء املرضى
 ٣٠٦ إحياء املوتى

 ٣٠٧ لتنبوء ببعض األمورا
 ٤٠٨ انقاذ املالك احلواريني من السجن
 ٣٠٩ انقاذ املالك بطرس من السجن

 ٣١٠ موقف نقاد النصارى من املواقف السابقة
 ٣١٢ القضايا املنسوبة إىل احلواريني لدى النصارى: الباب الثاين

 ٣١٣ التوطئة
 ٣١٤ ادعاء بنوة املسيح هللا تعاىل : الفصل األول

 ٣١٥ احلواريون ودعوى بنوة املسيح هللا تعاىل
 ٣١٥ دعوى البنوة يف املعتقد النصراين

 ٣١٧ البنوة منسوبة إىل احلواريني
 ٣٢١ رأي بعض النقاد يف قضية البنوة

 ٣٢٣ . ا وتنبؤ املسيح خيانة أحد احلواريني: الفصل الثاين
 ٣٢٤ متهيد

 ٣٢٥  خبيانة يهوذاتنبؤ املسيح
 ٣٢٧ خيانة يهوذاأسباب 

 ٣٣١ نتيجة اخليانة واية اخلائن
 ٣٣٥ )الكفارة (  الصلب والفداء عقيدة:الفصل الثالث

 ٣٣٦ متهيد
 ٣٣٩ نبوءات املسيح حول الصلب

 ٣٤٥ أحداث الصلب يف العهد اجلديد
 ٣٥٦ شهادات احلواريني على الصلب

 ٣٥٦ شهادات سفر األعمال
 ٣٥٨ شهادات رسائل الرسل
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 ٥٨٥

 الصفحة وانــــــــــــنالع
 ٣٦٢ أحداث الصلب يف إجنيل برنابا

 ٣٦٩ .قيامة املسيح من األموات: الفصل الرابع
 ٣٧٠ متهيد

 ٣٧٣ نبوءات املسيح حول القيامة
 ٣٧٨ روايات أحداث القيامة

 ٣٧٨ رواية إجنيل مىت 
 ٣٧٩ رواية إجنيل مرقس

 ٣٨١ رواية لوقا
 ٣٨٣ رواية يوحنا
 ٣٨٧ ت بني الرواياتاالختالفا

 ٣٩٣ شهادات احلواريني على القيامة
 ٣٩٤ الشهادات الواردة يف سفر األعمال

 ٣٩٧ شهادات رسائل الرسل
 ٣٩٨ آراء نقاد النصارى حول القيامة

 ٤٠٣ عاملية دعوة املسيح: الفصل اخلامس
 ٤٠٤ متهيد

 ٤٠٦ قصة بطرس وكرنيليوس
 ٤١١ التعليق على قصة بطرس وكرنيليوس

 ٤١٣ اعتراض السياق التارخيي للقصة
 ٤١٣ قصة فيلبس الشماس
 ٤١٦ قصة اهتداء بولس

 ٤١٨ إرسال املسيح تالميذه إىل األمم
 ٤١٩ كنيسة أنطاكية ودعوة األمم
 ٤٢١ خمالفة القصة لبعض النصوص

 ٤٢٥ جممع الشيوخ: الفصل السادس
 ٤٢٦ متهيد

 ٤٢٧ جممع الشيوخ يف العهد اجلديد
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 ٥٨٦

 الصفحة وانــــــــــنالع
 ٤٢٧ تاريخ عقد اجملمع

 ٤٢٧ أسباب انعقاد اجملمع
 ٤٢٨ أحداث جممع الشيوخ
 ٤٣٣ خطبة بطرس يف اجملمع
 ٤٣٤ بيان يعقوب يف اجملمع
 ٤٣٦ قرارات جممع الشيوخ

 ٤٣٧ اآلثار املترتبة على قرارات اجملمع
 ٤٣٩ التعليق على وقائع جممع الشيوخ

 ٤٣٩ يوخوثيقة جممع الش
 ٤٣٩ خمالفة قرارات اجملمع لنصوص األناجيل

 ٤٤٢ دور بولس يف جممع الشيوخ
 ٤٤٣ الدينونة: الفصل السابع

 ٤٤٥ شهادة احلواريني على الدينونة
 ٤٤٦ دينونة احلواريني لبين إسرائيل

 ٤٤٨ موقف اإلسالم من احلواريني والقضايا املنسوبة إليهم: الباب الثالث
 ٤٤٩ احلواريون يف القرآن والسنة: الفصل األول

 ٤٥١ احلواريون يف القرآن الكرمي
 ٤٥١ ما ورد يف تفسري آيات آل عمران
 ٤٥٦ ما ورد يف تفسري آيات سورة املائدة
 ٤٥٧ ما ورد يف تفسري آيات سورة الصف

 ٤٥٨ احلواريون يف السنة النبوية
 ٤٥٩ خرب املائدة يف القرآن الكرمي: الفصل الثاين
 ٤٦١ طلب احلواريني نزول املائدة: املسألة األوىل

 ٤٦١ القراءات الواردة يف آية طلب املائدة
 ٤٦٩ الترجيح بني أقوال املفسرين

 ٤٧٢ أقوال املفسرين يف نزول املائدة: املسألة الثانية
 ٤٧٥ أقوال املفسرين يف وصف طعام املائدة: املسألة الثالثة
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 ٥٨٧

 الصفحة وانـــــــــــــــــالعن
 ٤٧٧ اختاذ النصارى يوم نزول املائدة عيداً : املسألة الرابعة
 ٤٨٠ ورود خرب املائدة لدى النصارى: املسألة اخلامسة
 ٤٨١ نجار يف خرب املائدةالرأي الدكتور 

 ٤٨٤ تعليق على رأي الدكتور النجار
 ٤٨٧ القضايا املنسوبة إىل احلواريني يف كتب التفسري: الفصل الثالث
 ٤٨٨ نبوة احلواريني: القضية ا ألوىل

 ٤٩٣ الرد على دعوى نبوة احلواريني
 ٤٩٦ احلواريون وقصة أصحاب القرية: القضية الثانية

 ٥٠٠ أنطاكية يف التاريخ النصراين
 ٥٠٢ موقف اإلسالم مما نسب إىل احلواريني لدى النصارى: الفصل الرابع

 ٥٠٣  ادعاء بنوة املسيح هللا تعاىلمن  موقف اإلسالم مما نسب إىل احلواريني -
 ٥١٠ هم للمسيح خيانة أحد موقف اإلسالم مما نسب إىل احلواريني من -

 ٥١٣ احتمال وقوع اخليانة
 ٥١٣ نفي نسبة اخليانة إىل أحد احلواريني: الوجه األول
 ٥١٦ إثبات خيانة أحد احلواريني للمسيح: الوجه الثاين

 ٥٢٠ ةاحتمال عدم وقوع اخليان
 ٥٢١  موقف اإلسالم مما نسب إىل احلواريني يف قضية الصلب-

 ٥٢٤ رفع املسيح: املسألة األوىل
 ٥٢٦ على من وقع شبه عيسى : املسألة الثانية
 ٥٢٩  بعد رفعه؟هل عاد املسيح : املسألة الثالثة
 ٥٣٣ اعتقاد الصلب وأثره يف إميان احلواريني: املسألة الرابعة

 ٥٣٥  عاملية دعوة املسيحإلسالم مما نسب إىل احلواريني يف موقف ا-
 ٥٣٨ موقف بعض املسلمني من عاملية الدعوة

 ٥٣٩ خمالفة ذلك لصريح القرآن والسنة
 ٥٣٩ خمالفته لبعض ما ورد يف األناجيل

 ٥٣٩ خمالفته للواقع التارخيي
 ٥٤٠ خمالفته ملكانة احلواريني
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 ٥٨٨

 الصفحة وانـــــــــــالعن
 ٥٤٢ سالم مما نسب إىل احلواريني يف جممع الشيوخموقف اإل -

 ٥٤٤ شواهد القرآن والسنة
 ٥٤٥ الشواهد التارخيية

 ٥٤٩ الروح القدس وقضية اإلهلام
 ٥٤٩ الروح القدس لدى املسلمني

 ٥٥٣ موقف اإلسالم مما نسب إىل احلواريني يف قضية الدينونة -
 ٥٥٥ ق للخالئاملوقف من دينونة املسيح

 ٥٥٧ املوقف من دينونة احلواريني لألسباط
 ٥٥٩ احلواريون بني النصرانية واإلسالم: الفصل اخلامس

 ٥٦٠ احلواريون يف مصادر املسلمني ومصادر النصارى
 ٥٦٥  مواقف للحواريني يف األناجيل ومواقف للصحابةمقارنة بني

 ٥٦٥ أتباع األنبياء والعلم
 ٥٦٧ الثبات على دين األنبياء
 ٥٦٨ شجاعة أتباع األنبياء

 ٥٧٠ خامتة البحث
 ٥٧٣ فهرس اآليات القرآنية
 ٥٧٧ فهرس األحاديث النبوية

 ٥٧٨ فهرس األعالم
 ٥٨٦ فهرس األماكن

 ٥٨٩ فهرس املصطلحات
 ٥٩٠ قائمة املراجع

 ٥٩٨ فهرس املوضوعات
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